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“ বনলতা” রচয়িত্রী কর্তৃক 
প্রণাত | 
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এস্ কে লাহিড়ী কোট দ্বার] 

প্রকাশিন্। 

কলিকাতা । 
১৯৬ নঃ বহুবঃজার গ্্রীট বঙ্গবানী মেসিন প্রেসে, 

আ'পুনচজ্জ দন্ত দ্বার! মুগ্রি। 
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সন ১২৭০। 
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« বনলতা” পাঠ করিয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বন্ধু মহাশয় 
* নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন। 

« জন্মতূমি ” কবিতার নৌনারর্য এক আধটী পংক্তিতে নে, মমস্ত কবি- 
তাতে । “ কোকিলের প্রতি,* অতি সুন্দর অনুধাদ। “হাম” এই 

কবিতাটা বড় সুন্দর ৷ « সুখমৃত্যু ” এমন অবিকল, অথচ সুন্দর অনুবাদ 
রচিৎ দেখা যায়। « আমার কল্পনা” খুব ভাল পড়িয়। মোহিত হইনাঁম। 

“ কি মুখ আমার ৮ পড়িয়। চক্ষে জল আমিল, আপনার অনেক কবিতা 

পড়িয়! চক্ষে জল আইমে। 'মবল1” ( অনুবাদ ) আপনার অন্টবাঁদগুপি 

অতি সুন্দর হয়। “বিশুষ্ধ কমল” এই ঘব বিষাদতায় পরিপত কবিক্া 
আমার বড় ভাল লাগে. মনকে নিতান্ত অস্থির করিয়া ফেলে । * বীরনারা রর 

চমৎকার, রণবাদ্ের ন্যায় হৃদয়কে নাঁচাইয়া তুলিল। 

“ একটা প্রার্থনা, ” অতি উত্তম, অতি উত্তম। আপনি বঙ্গ রমণীকুলের 
একটা প্রধান রত্ন । 

(শ্রীরাজনারায়ণ বস্তু) 

১৪ই আগষ্ট, ১৮৮৩ মাল। 

বনলতা সম্বন্ধে মম্পীদকের মত। 
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বনলতা । * ( আধ্যদরশন) 

অবগুঠনবতী নবোটঢা কামিনী দর্শনাকাক্ষা ব্যক্তির সন্মুখে যেমন মুখ- 

চন্ত্রমা একবার দেখাইয়া, আবার তখনই অবগ্ঠন মেথে আবৃত করিয়া 

* মুক্ত যোগেশচন্্র বনেপাধ্যাঘ কর্তৃক ক্যানিং লাইব্রেরীতে প্রকাঁ-. 
' শিত। মূল্য বার আনা। ০ 
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ফেলেন, মেইরূপ কবি সদয় কবাট খুলিয়া পাঠককে আপনার হদয় ভা, 

রের স্বখ ঢুঃখ দেখাইতে গিয়া আভাঁমমাত্র দিয়াই অমনি লজ্জায় তৎক্ষণাৎ 
উত্ঘাটিভ কপাট রুদ্ধ করিয়! ফেলেন । এই আভাগমাত্রে কামিনীর মৌন্দা 

ও কবির কাবা লোকের মনে প্রবল উত্স্ক্য উৎপাদন করে, এবং দর্শক- 

দিগের নিকট অতি রমণীয় বলিয়া প্রীত হয়। যেমন যুবতীর নিবাবরণ 
মোন্দদ্য দেখিয়া মাধুঙ্গনের দৃষ্টি তাহা হইতে গ্রতিহত হয়, মেইরূপ কবির 
উৎঘাটি-কপাট ধর দেখিলে মধদয় ব্যক্তির দৃষ্টি তাহা হইতে প্রতিক্ষিপ্ত 

খয়। নেই কবি ইতকই কবি, যিনি একটা মনোহর সুরের অধভারণ। দ্বারা 

এক মময়েই বিভিন্ন ব্যক্তির অস্তাব এক বিষিয়ে বিভিন্ন গীতির অবভারণ। 

করিতে গাঁরেন। মেই কবিই উংককষ্ট কবি, থিনি যাহ! বলিবার মমস্ত না 

বঙিয়া, ই একটী কথায় বা দুই একটী ভাঁবাবতাঁরণা দারা, পাঠকের হৃদয়ের 
অস্তুনি গৃণ্ত্ত ভাঁবরাশি টানি গঠির করেন। বল উচ্চদারর কবিহা 

ভাব উাদীপক , ৬ই ৭ আছে বশ্য়াই মেক্মপিয়ার মিলটন. কালিদ1স 
তথসুতি গুড়তি কবির উচ্চ আমন গ্রাপ্ু হইয়াছেন। তীহাদিগের কাবা 
গড়িয়া য়ে প্রবল তাবোচ্ছ দ উপস্থিত হয়। একটা ভাবের ছুড়িত মঞ্চা 
অণে হদয়ে অন্থরূগ অসংথ' ভাবের আবিভীব হয় । মে ভাভিত উভ্ভীগে 

গণিত হইয়া এদয় যেন অমংখ্য ধারায় গবাহিভ হয়। নিয়দরের কাব্য 
ভাববাঞ্জক বা ভাবগ্রকীশ- মাত্র। যাহা বলিবার, কৰি সমস্তই বলিয়াছেন । 
তাহার জদয় নিরাঁবরণ। মংস্কৃত ভর্টিকাঁব্য ও বাঙ্গালা অধিকাংশ কাব্যই 

এই আেণীর । এই নকল কবি ছন্দোময়ী রচনামাত্রকেই কবিতা বলিয়া 
এলে করেন। 

বনলতা রচয়িত্রীর কবিতার স্ানে স্থানে পূর্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর কবির 

কিকিং লক্ষণ পরিদুঃ হইল। মেই আভাদমাত্র দেখিয়া যদিও এখন আমরা 
তাঠাকে ৫থজ নেখীর কবির উচ্চ আমন প্রদান করিতে গ্রস্ত নহি, তথাপি 
এই পপান বণিতে পারা যার (ষ, যদি ওই করিত্বশন্তি সামাজিক নিখীতিনে 
মকুলে বিদলিত না হয়, তহা হইলে কালে ইহ! বিকধিত হইয়া রমণায় 
কৃুমে পরিণন্ হইবে 
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বনলতা” 11111) 1১9179% “মাধারণী?। 191/11611-118) প্রভৃতি মংবাদ- 
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নীহারিকা | 

ব্সম্ত-পঞ্চমী 

(ন্রস্বভীর প্রতি |) 

দেবি, 
বসম্ত পঞ্চমী আজি, 

প্রকৃতি কুস্থমে সাজি-__ 

আহ্বানিছে এস মাত বঙ্গের ভবনে । 
হতভাগ্য বঙ্গবাসী, 

আনন্দ সাগরে ভাসি 

দিবে ভক্তি পুস্পাঞ্জলি তোমার চরণে । 

হ্মন্দ মলয় বায় 

পুলকে ঘোষিয়া যায় 

তব পুজা, পিককুল ললিত স্থতানে । 
কল কগ ঝস্কারিয় 
নীলাম্বর ভাসাইয়! 

ঢালিছে আনন্দ দেবি, বহধার প্রাণে । 

* বিভব সম্পদ হীন, 

দাঁসত্বে জীবন লীন, 



নীহারিকা । 

বিষাদের অশ্রবারি দিবস শর্ববরী__ 
ঝরে দর দর ধারে, 

ভাসি ছুঃখ পারাঁবারে 

জীবিত বঙ্গের সত তব পদ ম্মরি। 

তোমার সেবায় রত 

আছে সবে অবিরত, 

তুমি মাত্র বাঙ্গালীর সহায় সম্বল, 

এস সন্তানের ঘরে 

পুজিবে ম! তক্তিভরে 
আর্ঁয়া তোমার পদে হৃদয় কমল। 

তরল নয়ননীরে 

প্রক্ষালিবে ধীরে ধীরে 

জীবন আরাধ্য ওই যুগল চরণ, 

আপন শোণিত দিয় 

পুজিয়ে জুড়াবে হিয়া, 

ডাকিছে কাতরে আজি বঙ্গবামীগণ। 

আধারে, আলোক রাশি, 

দয়া করি পরকাশি-__ 

বিভাপিত কর বন্থ জ্ঞানের কিরণে, 
বিমল প্রতিভ! ভাতি 

উদ্লিয়] দিবা রাতি 

হাসাক বিষাদময় বাঙ্গালী জীবনে । 



বমন্ত পঞ্চমী । 

প্রভাত অরুণ-করে 

প্রকৃতি পরাণ ভরে 

হাসে, যবে দূরে যায় তামসী রজনী, 

তেমতি বঙ্গের সত 

জ্ঞানের কিরণ-যুত 

হইয়া হাঁদিবে, কৃপা করগে! জননী । 

কিবা দিব! বিভাবরী 

শত শত বঙ্গনারী 

অজ্ঞান আধারে হাঁয় াঁপিছে জীবন, 
সাহিত্য বিজ্ঞান হার 

দেও কণ্ে অবলার, 
বিতর তাদের প্রাণে প্রতিভা কিরণ। 

আজি মা! তোমাঁর কাঁছে 

একটা প্রার্থনা আছে, 
শেষ অভিলাষ দেবি, পুরাঁও আমার । 

আশৈশব ভক্তিভরে 
পুজিতেছি অকাতরে 

হৃদয় শোণিত দিয়! চরণ তোমার । 

জীবনের আশা ঘত 

.. নিচ্ষল স্বপন মত 

নিরাঁশ। সাগরে হায় ! গিয়াছে ডূবিয়া, 
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প্রতি নব বর্ষ সনে 

নৃতন নৈরাঁশ্য মনে 
প্রবেশিছে দিন দিন ব্যথিত করিয়া । 

রোগে, শোকে, ভগ্রচিত 

আর মা সহিব কত £ 

ক্লান্ত জীবনের-_-পথে হইয়া অধীর । 

একটী দিনের তরে 
হৃদয় শীতল করে 

কভু নাহি শুকাইল নয়নের নীর। 

নীরব লোচন ধার 

কহিছে মা বার বার 
ভীষণ আধারময় স্থখের অবনী, 

প্রবাসে প্রবাসে ফিরি 

ও পদ আশ্রয় করি 

কেবল জীবিত মাত্র রয়েছি জননী । 

নৈরাশ্যের অন্ধকারে 
এখনও ধীরে ধীরে 

দীপিছে একটী ক্ষীণ আশার স্বপন, 
মে আঁশ! সফল হলে 
পুলকে যাইব চলে 

ড়িয়া বিষাদ পূর্ণ সংসার ভবন। 



বমন্ত পঞ্চমী | 

তোমার মেবক যত 

মধ্যাহ্ন তপন মত 

উজলিত করিয়াছে বিপুল ধরণী, 

নিরমল প্রভা তার 

আলোকিছে অনিকার 

জগত-বাঁসীর প্রাণে দিব রজনী । 

কালের সাগরে সবে 
ডুবিয়া, জীবিত ভবে 

রহিয়াছে শগৌরবে, অমর জীবন, 
অক্ষয় কীত্তির শিরে 
চিরদিন শোভ1 করে 

থাকিবে এমনি, ফুটি প্রতিভা-কাননে | 

তুমি মাতঃ, ন্লেহভরে 

যে বীণ! তাদের করে 
দিয়াছিলে, আজ তার মধুর সঙ্গীত, 

ললিত পঞ্চম তাঁনে 
জগতের প্রাণে প্রাণে 

বরষিছে শীন্তি-সুধ! করিয়। মোহিত । 

কবিত! কুহ্থম হার 

দিতে ভক্তি উপহার 

গাথিয়াছে, যেই মাল! তোমার চরণে) 
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শোভিত করিয়া আছে 

নিত্য প্রীতি প্রদানিছে 

ছুটিছে সুরভি যার সমীরণ সনে । 

তোঁমাঁর সেবক যারা 

অনন্ত জীবিত তারা, 

ভকতের প্রতি স্নেহ আছে মা তোমার, 

নিত্য উপাসনা! করি, 

এক আশ! হুদে ধরি, 

সে সাধ পুরিলে, কভু চাঁহিব না আর। 

অরণ্য কুস্থম যত 

করি দেবি, একত্রিত 

জীবনের সুক্ষ-সুত্রে কবিতার হাঁর 
গাথিয়াছি তৰ তরে, 

সাজাইতে থরে থরে, 
বঙ্গ সাহিত্যের প্রিয় কানন তোমার | 

অরণ্য কুহৃম যম 
আজিও কলিকা সম, 

স্থবান নাঁহিক তাহে, নহে বিকশিত, 
আধ ফুট ফুট করে 

হয় ত যাইবে ঝরে, 
অকালে হিমানী পাতে হইয়া ব্যথিত। 
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ছুরাশ! মধুর স্বরে 

হৃদয় মোহিত করে, 

ভাবি কতবার মম আশার স্বপন, 

নফল হইবে, হায়! 
আবার নিবিয়। যায়, 

জীবনের শত আশ! গিয়াছে যেমন । 

তব কপ! করি সার, 
বছিব জীবন ভার, 

বর দেও বীণাপাণি, প্রসন্ন অন্তরে, 
কালে পূর্ণ বিকশিয়ে 
নিত্য বাম বিতরিয়ে 

ফুটে যেন ফুল মম চির শোতা ধরে । 

বঙ্গের সাহিত্য সনে 

ফুলহার দিনে দিনে 

ফুটিয়া হবরতিময় করুক সংসার, 
প্রিয় মাতৃভাঁষ! গলে 

পুষ্পমাল! ছুলে ছুলে 

নিয়ত পুজিবে মাতঃ, চরণ তোমার । 

কোমল কবিত! হারে 

_. অদা যেন ধীরে ধীরে 

প্রকাশে তাহার নাম, মে জন যতনে, 
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সেবে দেবি, ভক্তিসহ 

তব পদ অহরহ, 

রাখিও ম! নাম তার মাতৃভাষা সনে। 

দীন আশা পুর্ণ হলে-__ 

আনন্দে যাইব ভূলে 
অশ্রু বিজড়িত এই জীবনের ভার, 

হৃদয় শীতল হুবে, 

নেত্রনীর না রহিবে, 

ছুখময় দীর্ধশ্বান বহিবে না আর। 

বঙ্গবাসী প্রীতিতরে 
ডাকিছে ম! বারে বারে, 

বসন্ত পঞ্চমী আজি পুজিবে তোমায়, 
স্থমধুর বাঁণা করে 

আসিয়। সন্তান ঘরে 

প্রাণপুর্ণ আশীর্ববাদে তোষগে সবায়। 

শীন্তিধার! বরষিয়া 

জুড়াও সবার হিয়া, 
একটা বরষ পরে আবার যতনে 

রজত প্রতিম! গড়ে 

পুঁজিবে ম! ঘরে ঘরে 
মধুব বসন্ত কালে, ভকতির মনে। 



নেহোপহার | 

তোমার করুণা হলে | 

কি ছুঃথে মা আখি জলে 

ভাঁদিবে অভাগাগণ, কিবা ছুঃখ আর ? 

জ্ঞানের গৌরব ভাতি 
উজলিবে দিব! রাতি 

বিষাদ কালিমা ময় হৃদয় আধার। 

প্রণিপাত বারে বারে 

করিতেছি সকাতরে, 

বাপনা সফল মাতঃ, হউক আমার, 
শাস্তির আশীষ দিয়া 

দগ্ধ চিত জুড়াইয়া 
রাখিও চরণে, দীন সন্তান তোমার 

সেহোপহার। 

গ্রিয়মোদর !_ 

পবিত্র শৈশব হাসি রঞ্জিত জীবন, 
চিত পূর্ণ ভালবান! 
মরল মধুর ভাষা 

হুদিত মূরতি, প্রিয়-বদন তোঁমাঁর 

যখনি নিরখি ভুলি বিষাদ মংমার। 
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তরলিত আনন্দের লহ্রী স্থন্দর 
বিমল হাস্যের সহ 

খেলিতেছে অহরহ 
নয়নে তোমার, চাহ যে দিকে যখন, 

সকলি আনন্দ ভরে হয় নিমগন। 

তোমার আনন্দময় বদন হেরিয়া 
জননী স্নেহের ভরে 

কতবার ক্রোড়ে ধরে 

জুড়ান জীবন, শত আশায় হৃদয় 

হিল্লোলে হিল্লোলে নাচে, সদা স্থখময় 

চিন্তা ব্লাস্ত জনকের বিষপ্ন অন্তর, 

তোমায় নিরথি হায় ! 
পুলকে ভরিয়া! যায়, 

জীবনের চিন্ত! দুঃখ হন বিন্মরণ, 

তুমি তার চির দিন শান্তির স্বপন। 

প্রফুল্ল কুম্থম তুমি সোদর উদ্যানে, 
আর ক্ষুদ্র ফুল গুলি 
ললিত কৌমল, কলি, 

আজিও অন্ফট, সথধু তোমায় চাহিয়া 

জীবন তরণী এই যাইছে ভাসিয়]। 



দেহোঁপহার । ৮:১১ 

শিশু ভ্রাতা, ভগ্নীগণ চাহি তব পানে, 
ভাঁসাঁয়ে কোমল গ্রাঁণ, 
গাইছে শৈশব গান, 

তোমার মেহের কর সহ কিরণে 

বরষিছে প্রীতি নিত্য তাঁদের জীবনে । 

একটী বিষাঁদ রেখা জীবনে তোমার 
পড়ে নাই, তবচিত 
বিমল সলিল মত, 

অস্থখের অশ্রু ওই প্রফুল্ল নয়ন 
করে নাই কলঙ্কিত বিগলিয়। মন। 

স্নেহ ছায়! পরিহরি একদিন তরে 

স্থদুর প্রবাসে গিয়। 
কাদেনি তোমার হিয়া, 

প্রবাস যাতন! তুমি জান ন। কেমন, 

আজিও শৈশব নি দ্রা'জড়িত নয়ন; 

বিশাল জলধি পার বান্ধব বিহীন 
হদুর বিলাতভূমি, 
আদরের শিশু তুমি, 

ন্থদীর্ঘ বরষ তথা রহিবে কেমনে, 
তাই ভাবি ঝরে অশ্রু বিষণ লোচনে |. 



৯২০ নাহারিক1। 

তব দীর্ঘ অদর্শনে হৃদয় ব্যথিত, 
উত্তপ্ত সংসার হায়, 

ভ্রমিয়। তাঁপিত তায়, 

কোন্ স্নেহ ছায়াতলে বিরাম লভিব, 
কাহার বদন হেরি সকল ভুলিব ? 

ভগন হৃদয়ে ব্যথা, নয়ন আসার, 

কেবা স্নেহ কর দিয়! 

মুছাঁয়ে জুড়াবে হিয়া, 

বিষাদ জড়িত শত জীবন কাহিনী 

কে শুনিবে, সম দুঃখে ভাঁমায়ে পরাণী 

রোগশধ্য] পাঁশে বসি চিন্তিত হৃদয়ে 

নিদ্রাহার পরিহুরি 

কির! দিবা বিভাবরী 

শুশ্রীধার শান্তিশীর করিয়! পিঞ্চন 

কেবা আজি শীতলিবে ব্যথিত জীবন। 

গতীর রজনী যবে জগত ঘুমায়, 

মৃঢুপদ সঞ্চালিয়া 

ধীরে শয্যা পাশে গিয়! 

ক্ীণদীপে শতবার কেব! নিরখিবে, 

জাগরিত নেত্র দেখি যাঁতন। বুঝিবে। 



দেহোপহার। * ৩ 

তরল ন্নেহের ভাষে, ব্যাকুল অন্তরে 

কেব। জিজ্ঞাদিবে আর, 
এক কথ বার বার, 

পবিত্র দোদর স্নেহ জড়িত হইয়ে 

বরষিবে শান্তি যাহ! তাপিত হৃদয়ে । 

স্নেহের নির্ঝর যেন হৃদয় তোমার, 
সৃছুল সঙ্গীত স্বরে 

আবরাম স্সেহ ঝরে, 

যখন, যেখানে থাকি, ওই শ্রীতিধার, 
বরষে ব্যথিত প্রাণে শান্তি অনিবার। 

শৈশব আনন্দময় ক্রীড়া সহচর, 
একন্সেহ সুত্র দিয়া 
গ্রথিত দৌহার হিয় 

একভাবে, এক গীত উভয় অস্তর 

গাইতেছে আশৈশব ধরি সমন্বর | 

একী জীবন যন্ত্র বিকল হইলে 

মিলিত ললিত তান 

নীরব হয় সে গান, 

জীবন বীণার তার বাজে নাগে। আর, 

ভগ্নন্বরে এক] করি মৃছুল বঙ্কার। 



নীহারিক। ৷ 

ভূলি নাই বাল্যের সে প্রীতি-নিকেতন, 
যেখানে তোমার মনে 

খেলেছি সানন্দ মনে, 

সেদিনের স্মৃতি আজি হৃখন্বপ্র মত 

জাগিতেছে, ভাসিতেছে, চিতে অবিরত | 

গত জীবনের স্মৃতি কেন মধুময় ? 

তোমাঁসনে বিজড়িত 

সে দিনের কথ! যত, 

তাই তাহা এত প্রিয় নিকটে আমার, 

ংসারে দেখিন। ভাতঃ তুলনা তোমার । 

অপার্থিব তব স্নেহ প্রতিদান নাই) 
কিবা দিব, কিবা আছে? 

সতত ঈশ্বর কাছে 

তোমার মঙ্গল প্রিয় করিব কাঁমনা, 

হৃখে থাক) পূণ হোক্ হৃদয় বাঁদনা। 

এ দীর্ঘ বরষ ভ্রাতঃ তব অদর্শন 

যে আশা হুদয়ে লয়ে 

সহিব ব্যাকুল হয়ে, 
সেই আশা! আমাদের পুরিবে যখন 
নাচিবে পুলক ভরে বিষাদিত মন। 



স্েহোপহার । 

দর্শন, বিজ্ঞান, আঁর সাহিত্য কীরিটে 
তব শির শোভ। হবে, 

আনন্দে হেরিব সবে, 
প্রতি সমীরণ ভরে স্থযশ তোমার, 
আসিবে, নাঁচাঁয়ে উর্মিময় পারাবার। 

আনন্দে বিপুল সিন্ধু গাইবে কল্লোলে, 
তোমার গৌরব গীত, 
স্থখ বিকম্পিত চিত, 

নাচিবে, খেলিবে উর্মি, সে গীত শুনিয়া, 

চঞ্চল সাগর বক্ষে উচ্ছাস তুলিয়! | 

স্বদেশ, বিদেশ, কিবা পর্বত, জলধি, 
তোমার প্রতিভা করে 

হাসিবে পুলক ভরে, 
ভারত গগন ভালে উজ্জ্বল কিরণে, 

দীপিবে তোমার ভাতি'গৌরবের সনে । 

ভূলিবে ন। জন্মভূমি স্বদেশ তোমার, 
ভারত সম্তানগণে 

প্রীতি প্লাবিত মনে, 

আলিঙ্গিবে স্নেহ ভরে স্বদেশে ফিরিয়া, 

প্রতি প্রিয় সম্ভাষণে হৃদয় ঢাকিয়া। 



নাহারিকা ৷ 

থে আর্ধ্য বংশেতে প্রিয় জনম তোমার, 

বিমল গৌরব ভাঁতি 
আছে তাহে দ্রিবা রাতি, 

পবিত্র মে আধ্য নাম করিয়া স্মরণ 

পতিত ভারত দুঃখ করিও মোচন । 

স্ৃত সঞ্জীবনী আশ। ভাঁরত জীবনে 

দিবে প্রিয় মিশাইয়া 
প্রত্যেক ধমনী দিয়া, 

খেলিবে মে আশ উর্মি ভারত সাগরে, 

তুলিবে তরম্মাল। চঞ্চল সমীরে । 

দীক্ষিবে একটা মন্ত্রে তব ভ্রাতৃগণে, 
স্বদেশের হিততরে 

যেন সবে প্রীতিভরে 

বিলর্জিতে পারে এই নশ্বর জীবন, 

জগতে কীর্তির ধবজা! করিয়া স্থাপন । 

অক্ষয় কীর্তির শিরে যেন তব নাম, 
অনন্ত উজ্জল কারি 
রছে দিবা বিভাবরী, 

ভারতের ইতিহাস ধরি সমস্বর 
গাইবে প্রতিভা তব মোহিয়া অন্তর | 



ম্নেহোপহার। * ১৭. 

বিভাসিছে নেত্রে মম সে হৃখের দিন, 

কল্পনার মহ মিশি 

হেরিতেছি দিবা নিশি, 

গৌরব মণ্ডিত সেই জীবন তোমার, 

হৃদয়-আনন্দ প্রিয় সোদর আমার । 

ভাসায়ে জীবন মন, আশীর্বাদ করি, 

এ দীর্ঘ বরষ পরে 

গৌরবে ফিরিয়া ঘরে 
শ্েহ পরিজনগণে মধুর সম্তাষে, 

তৌষ প্রিয় অবিরত প্রাণের উল্লাসে। 

জনক জননী চিভ্তে আনন্দ লহরী 

খেলিবে তোমায় হেরে, 

ন্নেহেতে চুম্বন করে, 

জীবনের শান্তিময় বদন তোমার, 

জুড়াবেন চিন্তারাান্ত হৃদয়ের ভার। 

সুখে ভ্রাতা ভগ্্ীগণ, আলিঙ্গন দিয়! 
তুষিবে পুলক ভরে 

দীর্ঘ অদর্শন পরে, 

আবার হাসিবে এই আধার ভন, 

আনন্দে স্বদেশে তুমি ফিরিবে যখন। 
শা এ হউক শিপ 



লেই চত্দ্রালোকে । 

সেই চক্দ্ালোকে, সেই নিশীথ সময়, 
সেই নীলাম্বর তলে, 
সেই নিশীথনী কোলে, 

বসিয়া একদা, স্থখে অচল হৃদয়। 

চন্ররকর বিভাঁসিত প্রাসাদ শিখর, 

প্রফুলন কুস্থম বন, 

চারি ধার স্থুশোৌভন 
তকরুকো!লে মনোহর লতিকা সুন্দর । 

শীতল মলয় বায় পুলকে মাঁতিয়া __ 
সে স্বখসঙ্গীতে যেন-__ 
স্থখে করি বরিষণ, 

গিয়াছিল ফুল দল চন্বিয়। চুন্বিয়া। 

যেই দিকে নেত্র জাঁমি করিনু প্রসার 
জীবন্ত সৌন্দর্য্য রাশি 
তরল মধুর হাঁসি, 

উছলিত চন্দ্রকরে অনন্ত সংসার । 

তরঙ্গে তরস্কে জ্যোতি হৃদয়ে আমার__ 

প্রবেশিল, অন্ধকাঁরে,__ 

হুদয়ের স্তরে স্তরে-__ 

দেখিন্ু একই-_চন্দ্র-_শোভাঁর আধার । 



মেই চক্ত্রালোকে। ১৯ 

উপর গগনে পুনঃ তুলিয়া নয়ন_. 
দেখিলাম প্রীতিভরে, 
পুর্ণিমার সৃধাঁকরে, 

যে শোভায় বিমোহিত জগত ভবন। 

জীবন শশাঙ্ক সনে মোহিত অন্তরে 
সেই শশী তুলনিয়া, 
চন্দ্রমম নিরখিয়া 

দেখিনু তুলনা নাই ভ্রিলোক-ভিতরে | 

অনন্ত সৌন্দর্ধ্যপূর্ণ চন্দ্রমা! আমাঁর, 
শিপ্ধ জ্যোতি বিভাসিত 

নিত্য নিত্য আলোকিত, 

সিত--কৃষ্ণচ-__পক্ষ কভু নাহিক তাহাঁর। 

আকাশের চন্দ্র আর হদয় চন্দ্রমা, 

এক সনে শতবার 

স্বখে ভুলিয়া সংসাঁর' 

নিরখি বুঝিনু কার কতই গরিমা। 

নীলিমার শশধর পরের কিরণে 

সাজিয়া, হ্বদূর হতে 

দেয় কর অবনীতে, 

গৌরবের কিছু নাই আপন জীবনে । 



নীহারিকা: 

আমার জীবন শশী নিজের বিভাঁয় 

নিরন্তর সমুদিত, 

প্রীতিকর বিষণ্চিত, 

দিব নিশি মুগ্ধকর অতুল শোভায় 

সেই নিশীথিনী, সেই পূর্ণ শশধর, 
সেই মুগ্ধময়ী ধর! 
বিমল সৌন্দরধ্য ভরা, 

সেই স্মৃতি বিজড়িত আঁজি এ অন্তর | 

সেই চন্দ্রালোকে বসি, স্থখের স্বপন 

দেখিতে ছিলাম ববে, 

মধুর সঙ্গীত রবে, 

চমকি চাহিনু,_গীত মোহিল জীবন! 

স্নদূর স্বপন সম, মে গীত শ্রবণে 

জাগিল মানস মম, 

শিরাশায় আশা সম, 

একটা বিগত স্মৃতি ভাঁসিল পরাঁণে। 

বহুদিন, একদিন, প্রবাসে যখন 

অশ্রুজলে ভাঁদি ভাস 

জীবনের দিবা! নিশি 

যাইত বহিয়া, দুঃখে বিষাদিত মন । 



মেই চন্দ্রীলোকে। ২১ 

ছিল না বান্ধব কেহ, একাকী বিজনে 
১ ন. আপিন যাতনা কত 

সহিতাম অবিরত, 

পুড়িত জীবন মম, দুঃখের দহনে। 

সে দুঃখ তিমির মাঝে চপলার খায়, 

একটা সুখের গীত 

প্রবেশি আমার চিত 

করেছিল আলোকিত শান্তির প্রভায়। 

সেই দ্রিন সে সঙ্গীত করিয়া শ্রবণ 
জুড়াল ব্যথিত প্রাণ, 
হৃদয়ে লইয়! গান 

দেখিলাম শতবার সুখের স্বপন | 

আর এক দিন বসি সেই চক্্রীলোকে, 
শুনি সেই গীতধ্বনি 
সেই চারু নিশীথিনী-_ 

হেরিয়া, হাসিয়। ছিনু প্রাণের পুলকে। 

সেই নৈশ নীলাম্বর কম্পিত করিয়া 
উন্মান্ত বিদ্যুত প্রায়, 

_ ছুটিল সঙ্গীত হায়, 
থাকিলাম শূন্য প্রাণে মকল ভুলিয়া । 



নীহারিকা! । 

সে সঙ্গীতে সেই দ্রিন ভাবিন্ু আবার__- 
“ কেন রে জীবন টম 2 / 
তরল সঙ্গীত সম 

হুইল ন] স্থখময়১” অনন্ত অপার । 

আজি এই চক্দ্রালোকে নীরবে বসিয়া 
বিগত শতেক কথা 

দিতেছে হৃদয় ব্যথা, 

বহিতেছে অশ্রুনীর কপোল ভিজিয়| | 

সেই চক্দ্রালোক,আর সেই শশধর, 
তেমন সুন্দর আর- 

দেখিব না এ সংসার 

শুনিব না সে সঙ্গীত, ভাসায়ে অন্তর | 

আজি এই চন্দ্র কেন মলিন এমন ? 

নাহি সেই হাস্য রাশি, 
তেমন সুন্দর শশী 

দেখিবন। এ জনমে ভরিয়া! নয়ন । 

আর শুনিব না গাত তেমন মধুর, 

সে সঙ্গীত পারাবারে 

ভাসিব না আর কিরে, 

দেখিব1 পুনঃ ধরা সেরূপ স্ন্দর | 



মেই চন্দ্রালোকে ! ২৩ 

সেই চন্দ্রালোক, সেই সঙ্গীত লহ্রী 
চিরদিন হৃদে লয়ে 

থাঁকিব মোহিত হয়ে) 

বাজিবে শ্রবণে তাহ! দ্রিবন শর্রবরী। 

সখে দুঃখে চির দিন ভাবিব নিয়ত, 

« হায়রে জীবন মম 

কেনরে সঙ্গীত সম 

হইল ন! স্থুখময়,” করিয়া মোহিত। 

আজি সেই চন্দ্রালোক করিয়া স্মরণ 
শুন্য শেত্রে কতবার 

হেরিলাম চারিধার, 

বৃঝিলাম তমময় হৃদয় গগন | 

গাওরে আবার। 
54510, 8310 18810) 91 মা 10080 2101 1) 40৮০) ঈ 

তুমি গাওরে আবার 

প্রিয় বিহী আমার 
সুধা কণ্ঠে বস্কারিরা) 

বন্ুমতী কীপাইয়! 
পরশিবে শীলিমায় তোমার সুত্বর, 

জাগিবে শশাঙ্ক সহ তারক! নিকর। 
00111৩11777 1াএএপ্ তে], 91, 

শপ 



নাহারিক।। 

এ সান্ধ্য সমীর ধীরে 

দোলাইয়া তরুশিরে 
চুন্দিয়! কুস্থম কলি, 

পুলকে যাইবে চলি, 
তরলিত স্বরময় হইবে অবনী 
প্রাণের আনন্দে তুমি গাঁও বিহগিনী । 

এনীল গগন তলে 

বসি মন কুতৃহলে, 
তোমার মধুর স্বরে, 

হৃদয় শীতল কনে 

শুনিব জীবন ভরি, ভুলির! সংসার, 
স্তখেতে নাচিবে ভগ্ন মানস আমার । 

স্বরগ বিহগী তুছি, 
আঁসিয়াছ মর্তযভূমি, 

পুবিভ্র শিশুর ্বরে 

আভ্ডাগা মানব তরে 

পাঠাইলা ভবে বিধি, শান্তির কারণ, 
শরবণে শীতল সদা তাপিত জীবন । 

শুনিয়। তোমার গীত, 

বিমল আনান্দে চিত 



গাওরে আধার রর , ই৫ 

ভাসাইয়া, শ্রীতিভরে 
দিব চির দিন তরে 

জীবন আমার, ওই সঙ্গীতে ঢালিয়। 

গাও প্রিয় বিহগিনী স্থধা বরষিয়া। 

অদূরে কুহ্ম বন 
তরুলতা অগণন, 

কোমল পল্লব দিয়। 

অদৃশ্যে থাকিয়া তুমি কররে বঙ্কার, 
আমার নয়নে করি জ্যোতম্স। সঞ্চার । 

চঞ্চল স্বর লহরী, 

কিবা দিব। বিভাঁবরী, 

শ্রবণ ভিতর দিয়া 

মম প্রাণে প্রবেশিয়। 

উজলিবে অধারিত জীবন আমার, 
যাতনার অশ্রুবিন্দু রহিবে না আর। 

ললিত মধুর স্বরে, 
শীতল অমিয় ঝরে, 

পানে পিপাসিত চিত, 

নিত্য স্রখে পুলকিত 

তরল সঙ্গীত তুমি দেও রে ঢালিয়! 
বিশুক্ষ হৃদয় মম স্বরে শীতলিয়] । 



২৬. নীহারিকা । 

নিরমল মেহ দিয়, 
চন্দ্রকর মিশাইয়া, 
স্থজি বিধি প্রীতিভরে 

পাঠাইল! শাস্তি তরে 
স্তধ! বিনিন্দিত ওই স্থুম্বর তোমার, 
আবার গাঁও রে প্রিয় বিহনী আমার। 

পবিত্র শিশুর হাসি 
সুধা কণ্ঠে পরকাশি, 
ডাক একবার তুমি 

আমার জীবন ভূমি 

কোমল' কুন্থমময় হইবে তাহায়, 
ন্নেহভরে ঢাঁক প্রিয় বালিকা আমায় । 

নিদাঘ নিশীথ কালে, 

বসিয়৷ ধরণী কোলে, 

দর ৰাশরী গান, 
শ্রবণে প্রবাসী প্রাণ 

জাগি উঠে, অভাগাঁর শৈশব স্বপন, 
লহরে লহরে খেলে ভাসাইয়। মন। 

তেমতি তোমার গীতে, 
জাগেরে আমার চিতে 

শৈশব স্থখের কথা, 

মরমে মরমে গাঁথা 



গাঁওরে আবার হী 

আজি যাঁহা, যার ছায়! জীবন জড়িত, 
শোঁণিতে শোণিতে নিত্য রয়েছে মিশ্রিত। 

তুমি প্রিয় বিহগ্িনী, 
যেন চল-সৌদামিনী 
এই আছ এই নাই, 
স্্দুরে শুনিতে পাই, 

মধুর সঙ্গীত তব, নয়ন আমার 
ধরিতে না পারে ফুল্প যুরতি তোমার । 

আবার মুহূর্ত পরে 
আসিয়। সোহাগ ভরে, 

চারু ভূজ লতা দিয়! 
কণ্ঠময় জড়াইর়া, 

স্বপন জড়িত শত স্থখের কাহিনী 

বরষ আমার প্রাণে দিবস যামিনী | 

স্বন্দর অলক] গুলি, ' 

হাসির হিল্লোলে ছুলি, 
খেলেরে বদনোপরে ' 

অযতনে থরে থরে 
আধ অবরিত করি নয়ন তোমার 

হৃদয় আনন্দময়ী বালিকা! আমার । 

অক্ষট মধুর স্বরে, 

ডাক শিশু প্রাণ ভরে, 



নীহারিক! । 

' বীণার সঙ্গীত সম 

ও বচন নিরুপম, 

সেদিকে শ্রবণ পাতি শ্রবণ ভরিয়া 
শুনি নিত্য তব কণ্ঠ আপন ভুলিয়া । 

সঙ্গীতে কি মধু আছে, 

তোমার ত্বরের কাছে? 

আধ আধ কথ! গুলি 

অনন্ত যাতন! ভুলি, 

শ্রবণে জুড়াই সদ ব্যথিত জীবন 

বিষাদের অশ্রুবারি করিয়া মোচন । 

একবার আরবার, 

বরষিয়! শান্তিধার, 

ডাকরে পরাণ খুলি 

হাসির লহরী তুলি, 
আমার*নয়ন কাছে পুলকে নাচির়া 

গাঁও গীত, অবিরত হাঁসিয়া হাঁসিয়] | 

বিষাঁদ কখন যেন, 

গ্রবেশি তোমার মন 

নাহি করে আঁধারিত, 
এমনি আনন্দে গীত 

গাইরা, পবিত্র ভাবে কাটাঁও জীবন, 
সংসার যাতনা শিশু পেওনা কখন । 



জীবস্ত কাব্য। ২৯ 

জগত ছাঁড়িয়! যবে 

বিদায় লইতে হবে, 
সে দিন শ্রবণে মম) 

্ব্গীয় হধার সম, 
রা শান্তি ওই সঙ্গীত তোমার, 
গাও রে আঁবার প্রিয় বিহগী আমার । 

জীবন্ত কাব্য । 
( এমন দেখি নাই আর ) 

« ডু] 080৮0015091] (190 00005 911 011 10501790100, 
নে 

--17070116 0) 1)1১)461৮ 

তুষার ভূষিত শির, 

হিমাদ্রি অচল স্থির, 
প্রভাত অরুণকর তরল কাঞ্চন 
বর্ধে যবে, মেই শির করিয়া! শোভন, 

হিল্লোলে হিল্লোলে'শোভা 
কম্পিত স্থুর্ণ বিভা 

অনন্ত সৌন্দর্ধ্যময় নয়ন রষ্জীন,_ 
দেখিয়াছি, দেখি নাই কবিত্ব এমন। 

বসন্তে বিহগ গান 
শুনিয়াছি ভরি প্রাণ 

ললিত শিশির সিক্ত কুন্তুম নিচয় 
কানন মাঝারে শোভে মোহিয়া হৃদয়, 



নীহারিকা । 

' মৃছুল সুছুল বায় 
চুিয়৷ চুম্ধিয় যাঁয় 

হেলি, ছুলি, হাসি হাসি লহরে লহরে, 
দেখিয়াছি--সরোজিনী সরসী উপরে । 

সায়াহ্নে রক্তিম রবি 

গৌরব-মণ্ডিত ছবি । 
নীলান্ধু শ্যায় ঢালি শিথিল জীবন, 

অলসে মুদিত আঁখি বিশ্রাম কারণ, 
গাস্তী্য জড়িত শোভা! 

প্রকৃতির চিন্ত লোভা, 

স্থির নেত্রে কতবাঁর করেছি দর্শন, 

দেখি নাই তাহে কভু সৌন্দর্য্য এমন | 

শারদ গগন-ভাঁলে 

পূর্ণিমার নিশাকালে 
কৌমুদী তরঙ্গে ভাসি পূর্ণ শশধর 
প্রতিভার বিভাসিত অবনী অন্বর। 

হেলি.ছুলি স্থখ-ভরে 

চঞ্চল চক্দ্রমাকরে 

উথলে গভীর সিন্ধু, হাঁসে কুমুদিনী, 
হেরিয়াছি শতবার ভাঁসায়ে পরাণী। 

ভারক1 খচিত নিশি 

আধার সহিত মিশি 



জীবস্ত কাব্য । , ৭৩১ 

সহত্র হীরক খণ্ড গগনের গায় ' 
দেখিয়াছি কত নিশি, বসিয়া ধরায় । 

বিবিধ সোন্দর্যয রাশি 

আনন্দ সাগরে ভাসি 

হেরিয়া, ঈশ্বর নাম করেছি স্মরণ, 
দেখি নাই শোভা এত জীবনে কখন । 

বরষার আগমনে, 

পুর্ণ তরঙ্গিনীগণে»_ 
সৌন্দর্ধ্য উচ্ছীসে, যবে পড়ে উথলিয়া,_ 
হেরিয়াছি, মুগ্ধপ্রাণে সকল ভূলিয়! | 

কিন্তু রে শোভা এমন 
করি নাই দরশন 

একাধারে এই কাব্যে রয়েছে যেমন, 

অপ্রতিম,__অপার্ধিব,-এ কাব্য রতন । 

অনন্ত সৌন্দর্য্য রাশি, 
ভূলোকে ত্রিদিব, হাসি, 

পত্রে, পত্রে, ছত্রে, ছত্রে, এ কাব্য ভিতরে 

দীপিছে মধুর ভাবে কিবা শোভা ধরে । 

নিত্য বসন্তের বাস 

সঙ্গীতের চিরোচ্ছণস 

শত শীরদীয় শশী গৌরব কিরণ 
অবিরাম প্রাণ-কাব্যে করে বরিষণ। 



৩২, নীহারিক]। 

মধুর সঙ্গীত স্বরে-_ 
হৃদয় বিমুগ্ধ করে, 

উচ্ছ'সে উচ্ছাসে সুধা চালে দিবা রাতি,- 
তরলিত সঙ্গীতের কিরণের ভাঁতি। 

এই কাব্য নিরখিয়! 
স্খেতে নাচায়ে হিয়া 

ভাবি কতবার বমি নীরব নির্জনে 

কে আ'নল এত শোভা সংসারভবনে | 

বালকের স্ধা হাস, 

বিজয়ীর জয়োচ্ছণস, 
দীর্ঘ বিরহের পর প্রণয় মিলন__ 

প্রাণে প্রাণে শত বার সুখ আলিঙ্গন । 

সুদীর্ঘ নিশার শেষে 
সখ স্বপনের বশে 

প্রবাসী পুত্রের মুখ মধুর যেমন__ 
সকলি এ কাব্যে আছে, _স্ুন্দর কেমন | 

প্রেমের প্রথম দৃষ্টি 
সয় স্থধার বৃষ্টি 

তরলিত মীদকত! ঢাঁলয়ে জীবনে, 
হাদেঃ হদে। বিনিময় স্বখের সপনে। 

নয়নে নীরব ভাঁষা 
কত প্রেম কত আশা, 



জীবস্ত কাব্য। , ০৩ 

ভালবাস প্রণয়ের অনন্ত সঙ্গীত 

এ জীবন্ত কাব্যে তাহ রয়েছে নিহিত । 

এক বৃত্তে ফুল ছুটা 
অনন্ত সৌরভে ফুটি 

উজলিছে পরস্পর মোহিছে নয়ন 

পূর্ণ বিকশিত শোভা হুদয় মোহন। 
যুগল জীবন ছবি 
মধ্যাহ্ন প্রথর রবি 

জ্ঞান প্রতিভায় কাব্য হাঁদ্য বিমপ্ডতিত, 

ছুই চিত্র-_এক চিত্রে হয়েছে মিশ্রিত। 

বিজ্ঞান কবিত্বে মিলি 
আধারে জ্যোৎস্না খেলি 

কখন স্থখের হাস্য আবার কখন 

বিরহের ছুঃখ গীত নীরব রোদন। 
দর্শন সাহিত্য কত 

কাব্যের জীবন সনে অভেদে জড়িত 

অঙ্কে অঙ্কে বর্ণে বর্ণে মধুরে চিত্রিত 
কক্ধবার ততরে--- 

এ কনক.কাব্য হেরে, 

নয়ন মুদ্রিত করি, মানস আমার-- 

দেখিয়াছে প্রতিবিম্ব হৃদয়ে তাহার । 



৩৪, নীহারিক!। 

_ আকাশ ধরণী তল-_ 
কাব্যময় সর্ববস্থল, 

যেই দিকে নেত্র স্থখে করি প্রসাঁরণ__ 
চারিদিকে ভাঙে যেন কাব্য অনুক্ষণ। 

সৌন্দর্য্য নির্ঝর দিয়া, 
নিত্য শোভা বরযিয়া, 

আলোকিত করিয়াছে কাঁব্যের জীবন 

ভক্তি, প্রেম, সরলতা) সুখে সম্মিলন 

অশররী আত্মাঘয়, 

স্নেহের হিল্লোলে বয়, 
সকলি মাঁনসময়, কাব্য মনোহর-- 

যত পড়ি তত যেন, অতৃপ্ত অন্তর | 

হখে পাঠ.সমাপিয়া_- 
কবিত্ব তরঙ্গে হিয়! 

ভাঁসাঁয়ে, নীরবে সব করিয়! ম্মরণ) 

স্বখ স্বপনের রাজ্যে করি বিচরণ। 

ত্রিদিব সঙ্গীত স্বরে, 
হ্বদয় শীতল করে, 

প্রত্যেক নিশ্বাস, প্রাণে ঢালয়ে আমার 

নন্দন সৌরভ, স্থধা-সিক্ত অনিবাঁর। 

দিবসের কোলাহলে, 

অথব। বিশ্রীম কালে 



জীবস্ত কাব্য । , ৩৫ 

সমান আনন্দ পাই করিয়া চিন্তন, 
শোঁণিতে শোণিতে যেন বহে অনুক্ষণ ! 

সতত দেখিতে পাই, 
এ জীবন্ত কাব্য আমি জীবন ভরিয়! 

পড়িব, ভাবিব সদা জগৎ ভুলিয়া । 

নূতন নৃতন'তান, 
শিখিয় গাইব গান__ 

কাব্যের মীধুরী যত, বিভোর অন্তরে, 
প্রতিধ্বনি-সেই স্বর লইবে অন্বরে । 

জাঁগিবে তারকাঁগণ 

খুলি নেত্র অগণন 

দেখিবে কাব্যের শোভ। একত্র মিলিয়। 

আবার মুদিবে আখি মৃদুল হাসিয়া । 

শোক ছুঃখ সহিবারে 

শিখাইবে কাব্য মোরে ; 
প্রতিভার তীব্র ক করিয়া শ্রবণ,__ 
শিথিল হৃদয় মম করিব বন্ধন। 

নিজ অবস্থায় চিত 

রাখি সদ| পুলকিত-__ 
বহিব জীবন তরী সংসার সাগরে, 

ন! যাইব ঘতদ্িন অন্তিমের তীরে । 



নীহারিকা । 

আজীবন প্রীতিতরে-_- 

গড়ি কাব্য অকাতরে, 

মোহিত হইয়া হ্বখে রহিব ধরায়, 
জীবন শীতল করি শাস্তির ধারায়। 

জগতে আশ্রয় মম 
এই কাব্য নিরূপম, 

তাহার জীবনে এই জীবন আমার, 
এমন জীবন্ত কাব্য দেখি নাই আর 

্মতি-রেখা.। 
(ষবন মেনার মহিত দেওয়ারের বাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রতাপ দি'ছের যে যুদ্ধ হয় 

তাহ! অবলম্বন করিয়া এই কবিতাটা লিখিত্ত।) * 

গভীর গম্ভীর তামসী নিশি, 

আঁধার গগন আধার দিশি, 

বিলুপ্ত স্ববুপ্ত তারকা! রাশি, 

মেঘ পরে মেঘ চলিছে ভাদি। 

ভাঁমিয়। তামিয়! যাইছে চলি 
গগন সাগরে তরঙ্গ তুলি, 

ঈ “[0001800660 0100না0, 10005100 01101006, 10091 71010) 

41608 10001 10010)” [07865067100 দা11]) 100111৪1008 10 

09100 ০1) 19003, 00 000 10981918 01109১০৫ 00 2 80110 

57857 1101018119619 000 01008007170 0 ॥10%1:) 

(00 1910 01 10676] 10" 118780100 

1018 116)180184), 01, 41, 15151. 
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আশ্ফাঁলি বিলোড়ি গগন হৃদি : 
নাচিছে ভীষণ বীর পয়োধি। 

জীমূত ঘর্ষণে বিজলী ঝলি 
জীমৃত গর্জনে গরজি বলী 
ক্ষণিক আলোকে নির্দেশি পথি 

ছে পয়োদ গগন মথি। 

উঠিল পবন চলিল বহি 

মাতিল পবন কীপিল মহী, 
বাধিল তুমুল ভৌতিক রণ 
আলোড়ি সাগর পর্বত বন। 

হাসে খল খল পিশাচগণ 

ডাকিনী, শীখিনী উন্মত্ত মন 
সকলে(ই) ভীষণ ভয়াল অতি 
আজি রসা'তলে যাইবে ক্ষিতি। 

এমন নময়ে | 

ভারত স্বর্গীয় বীরেন্দ্রগণ, " 
চির নিদ্রা ত্যজি জাগি তখন 

নবীন জীবন লভিয়া সবে 

ধরিল সঙ্গীত মধুর রবে। 

জলদ গম্ভীর জীবন্ত তান__ 

বীর রসে মবে ঢালিয়। প্রাণ 



৩৮, নীহ্রিক] । 

শত কগতে প্রতিধ্বনি করি, 
কীপাইল স্থখে অমর পুরী | 

স্বদেশ উন্নতি হৃদয়ে আশ, 
জাতীয় হুর্গতি করিতে নাশ, 
উঠেছে শতেক স্থযুণ্ত বীর 
স্বদেশের ,লাগি হয়ে অধীর । 

অমর আলয় ত্যজিয়া সবে, 

লয়ে তীক্ষ শর নামিল ভবে 

ঝলকে ঝলকে দামিনী ধায়, 

গুজ্জয়া জলদ পশ্চাতে যাঁয়। 

শত শত সেন! আশ্রয় করি, 

ধাইল নাশিতে স্বদেশ অরি, 
আদেশিল রণ জীমৃত মন্ত্র 

বাজিল বীরের হৃদয় যন্ত্র । 

চমকি বিদ্যুত পুনঃ খেলিল, 

উন্মন্ত সেনার আ্রোত বহিল, 

বরিষার ধার! প্রায় অজত্র 

নির্বার_ ক ক্ষ ক্ষ। 
« একি! 

ঘেন মত্ত নদী গর্জি ভীষণ 
ছুঁটিছে বেগে করাল দর্শন, 



স্বুত-রেখা। ৩৯ 

লহরে লইরে করি আহব 

ঘোর রণীবেশে মেতেছে সব। 

ভারত যব স্থস্থির মনে 
ঢালিয়া জীবন স্বখ স্বপনে, 
নিদ্র! যায় স্থখে, নাহিক ভয়) 
শান্তির সমীর সদাই বর়। 

বিজয়ী যবন পুলক হরে, 
করে পদাঘাত আর্য্ের শিরে। 

জানে মনে মনে তাঁহারা এবে 

বিনত মন্তকে মকল(ই) সবে। 
মহমা 1 

& এ ঘোর নিশিতে গভীর হুঙ্কারে 

পশিল প্রতাপ সাবাঁঝ ণর্শশবিরে 

মাঁভৈ মাতৈ মুখে রজঃপুতগণ 
রিপুরুল মনে আরম্ভিল রএ। 

বাজিল ভীষণ সমর তখন, 

কাপিল অর্ধরলি কপিল গান, 
খেলিতে লাগিল তীক্ষ তরবার 

অন্তরযুখে বহ্ছি বিদ্যুত আকার। 
রা ৭ 4 

* [9 (0১0) ৪197) ৭ 900৩0 1008 00810 00 10100301000 

019০৮ ০01190690...:**১৮*০ 01600১৮104১ 180)4511041) 0৮41. 
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' + মাবাধ যবন মেনাগতির নায়। 



নীহ্হারিক]। 

আর্ধয স্থতগণ উৎদাহ অন্তরে 

বিজয়ী হইল আজি এ মরে ; 

নাঁশিল বিপক্ষ স্বর্গীয় প্রভায় 
অনন্তদেবের অসীম কৃপায় । 

এ ঘোর নিশিথে এমন সময় 

স্বদেশে সৌভাগ্য হইল উদয়। 
সকলি ভৌতিক সকলি নৃতন, 
চিন্তার অতীত এ আর কেমন। 

আবার আবার প্রবল পবন 

বহিল সঘনে করি শন্ শন্ 

আবার আবার চঞ্চল দামিনী 

ছুটিল উল্লানে যেন উন্মাদিনী । 

বুঝি আর্ধ্ভূমি স্বাধীন হইল; 
জাতীয় অশেষ ছুর্গাতি ঘুচিল 
স্বাধীন পবন পুলকে বহিল ) 
হুধুখের শৃঙ্থল খসিয়া পড়িল । 

আমি-__, 
গভীর নিদ্রার ঘোরে 

দেখিলাম প্রাণ ভরে 

অদ্ভুত স্বপন এই, স্বপন নিশ্চয়-_ 
কোথা রই আর্ধ্য জাতি, কোথ সমুদয় ?- 

শান্তির কোমল কোলে 
শিদ্রা যায় কুতুহলে, 
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ভাঁরতীয় আঁর্য্যগণ ভীবন-গৌরব 

অনন্ত নিদ্রায় আজি নিদ্রাগত সব। 

হায় কোথায় সেসব? 

সেই পুর্ধের গৌরব ; 

কালবশে সমুদায় গিয়াছে ভামিয়া, 

ভারতের সখতারা গিয়াছে নিবিয়া। 
নিষ্পভ নয়ন তারা, 

সদা বহে শতধারা) 

তির ্ঃখরাশি করিয়া স্মরণ, 

চন সধ্যব" শ তাই নিজ্গীব এখন 

বিজাতীয় পদতলে 

াসিয়। নয়ন ভলে, 

কাতারে বসিয়। ওই করিছে রোদন 
ভারতের রাজলক্ষণী আদরের ধন। 

ওই ভাগিরথী তীরে, 

ওই জাহৃবীর নীরে, 
সকল(ই) পুড়িয় জমে হালে ভম্মময় 

ঈতিত্ব, একতা, বল ধুয়ে হলো লয়। 

ঙঁ 

কলঙ্কী সন্তানগুলি, 

আপন গৌরব ভুলি, 



এ নীহারিক1। 

কিবা স্্খে রহিয়াছে জীবন ধরিয়া 
জননীর অবনতি নয়নে হেরিয়। 

এবে 5 

পবিত্র জাহুবী তীরে 

কোষ! কুশি করে ধরে 
একত্র হইয়া সবে করে রে তর্পণ, 

পূর্ব পুরুষের যশঃ করিয়া স্মরণ । 

একতায় পাঁবে বল; 

ঈশ্বর করি সম্বল 

নিবারিবে ভ্রাতৃগণ মাতার যাতনা 

তোঁমাদের কাছে এই করি হে কামন! | 
ভাতার ভ্রাতায় মিলি 

এক বলে হয়ে বলী 

জপ সবে এক মনে জাতীয় উন্নতি ; 
স্বদেশের হিতব্রতে হও ভাই ব্রতী । 

মোহ-্যগি। 

«74100, ১15101) 02 স০1]70 আমা £? 

তা, 46015 

কেমনে তুলিব প্রিয়, সে স্থখ-যামিনী, 

সেই,মধুর স্বপন, 
সেই আত্ম বিম্মরণ) 

ল্সরিলে এখন নাচে নিজ্জীব পরাণী। 



মোহ-স্বপ্ন ৷ ই 

রোগেতে কাতর অঙ্গ, ক্ষীণ কলেবর) 

মুদ্রিত নয়ন ছয়, 
সকলি আধার ময়, 

আধার জীবন-দীপ, অচল অন্তর 

ভুলিয়া সংসার ছুঃখ, ভুলিয়া আপন-_- 

শব্যাসনে মিশা ইয়া 
নিদ্রাকোলে লুকাইয়া) 

ছিলাম রোগের মোহে হয়ে অচেতন । 

জাবনের তারগুলি আছিল বিকল, 
না চলে ধমনীচয়) 

শোণিত নাহিক বর, 

নিদ্রিত জীবন-বন্ত্র, নীরব অচল। 

নীরব ধরণীভল, নিদ্রিত সংসার, 
ভূলিয়! শোকের জবীলা, 
ভুলি জীবনের খেলা" 

সকলি নিদ্রিত এবে, শান্তির আধার। 

রোগ, মোহ, অচেতনে দেখিনু স্বপন, 
নাচিল ধমনী গুলি,__ 

 শোণিত প্রবাহ খেলি, 

জাগিয়া উঠিল মম, নিড্রিত জীবন | 



নীহারিকা । 

একটা কক্পন! চিত্র বিষ্্যতের প্রায়, 

দেখিলাম স্বপ্পাবেশে, 

আঁধারে খেলিছে হেসে, 

ন্নেহের আলোকে যেন আবরি আমায় । 

বিগত শতেক আশা ফুটিল তখন, 
অচঞ্চল চিত্রখানি, 
ঘেন প্রভাময় মণি, 

নিরখিরা ভূলিলাম জীবন আপন । 

আপার খনির গর্ভে সে রতন হার, 

ফুটিযা আলোক দানে, 
কেন বা তুলিল প্রাণে, 

ণ|রিনু বুৰিতে কেন, মোহিল আমার । 

কেন আাজ স্বপ্প তৃমি, ছলিছ আধারে ? 

কেন এই নিদ্রা ঘোরে) 
হৃদয়ের স্তরে স্তরে, 

ভ্বালিতেছ্ব আশা-দীপ, নিরাঁশ সংসারে | 

জীবন শোণিত সনে ক্ষুদ্র বিন্দু প্রায়, 

ঘে একটা আশা আলে! 

নিরাশায় নিবেছিল 

সে কেমনে অকন্মাৎ হ'লে। প্রভাময় £ 



মোহ-স্বগ্। ১ ৪৫ 

যেই আশা সযতনে জীবনে আমার, 
মিশিয়া নিদ্রিত প্রায়, 
ছিলরে নিবিয়| হায়, 

কেন স্বপ্ন চিত্রিতেছ মুন্তি ছলনার ? 

দীবন-আকাশ মম তিমিরে আরুৃত, 

একটী নক্ষত্র নাই, 
্ীণজ্োতি নাহি পাই, 

অন্ধকারে দীর্ঘ দ্রিন হইয়াছে গভ। 

অনিশ্চিত ভাবনের আশার ব্দপন, 

ক্গণেকে তরঙ্গ তুলি, 

চিন্তার লহন্নীগুলি, 

ভাসাইল, নাচাইল, বিষাদিত মন | 

কম্পিত অবশ আঙ্গ, অন্তর আমার, 

প্রকম্পিত শিরাঁচয়, 

শোঁণিত ছুটিয়! বয়," 
ছিন্ন তন্ত্রী জীবনের বাজিল আবার । 

উদ্ছলিত হলো মম, চিভ-সারোবর, 

একটা রশ্বির ভরে, 

, শ্থন্দর লহরী ধরে, 

খেলিতে লাগিল এই বিশুষ্ক অন্তর । 



8৬. নীহারিকা । 

ভীবনের ইতিহাস দুঃখের কেবল, 
নাহি বিন্দু সুখ আশা, 

কেবল নিরাশ তৃষ্-- 

দুঃখের কণ্টকপূর্ণ হৃদয় কোমল। 

সেই বিষাদের মাঝে আজি এ স্বপন ! 

আজি এই চিত্র হেরি, 

কেমনে প্রত্যয় করি, 

সেই চিত্র এই মম আশার ত্থজন | 

সেই নিরমল ছবি, ভাক্িরে আমার, 
ভাবিতে শকতি নাই, 
স্খেতে ডুবিয়। ঘাই 

হৃদয় ভরিয়া পাই আনন্দ অপার। 

সেই চিত্র, "এই চিত্র, ভাবিয়া অন্তরে 
নয়ন মেলিনু যবে, 

স্বপন মায়ার রবে, 
শুনাইল, দেখাইল, সে মুর্তি আদরে | 

জীবন্ত সঙ্গীতমযর় সে ছবি সুন্দর, 

হেরিন্ু নয়ন-ভরে, 
এীতি পুরিত অন্তরে 

রহিন্ব বিমুদ্ প্রাণে, কাপি থর থর | 



হে চন্দ্র ॥ 3৭ 

সঙ্গীত তরঙ্গ বহি লহরে লহরে, 

ডুবাইল, ডুবিলাম, 
এ সংসার ভূলিলাম, 

বিসঙ্জিনু সমুদয় সে মধুর স্বরে । 

চমকিনু মোহ-ম্বগ্র ভাঙ্গিল যখন, 

দেই আমি, সেই সব, 
সেই বিনাদের ভব, 

সেই অন্ধকার, দেই নিরাশ জীবন | 

চাহিলাম পুর্ধবদিকে, প্রভাত তপন, 

নব রশি জাল দিয়া) 

ধরণীকে ভাঁসাইয়া, 
উঠিতেছে ধীরে ধীরে হাসিছে গগন। 

শালী পিপিপি পিপিপি সপ 

হে চকু ।%" 
স্থদূর গগনে থাকি, 
ধরণীতে নেত্র রাখি, 

ক্লান্তিতে কি পাংশুবর্ণ বদন তোমার £ 
ভ্রমিতেছ দিন দিন, 

সদা সহচর হীন, 
বিভিন্ন প্রকৃতি যত তারক! মাঝার। 

ক দ30061105 44810768510 070 81000? 

অনুকরণ করিয়! লিখিত। 



৪৮ , নীহারিকা । 

্ীণ তনু নিতি নিতি, 

লোচনে নাহিক জ্যোতি, 

হৃদয়ের অবিচল প্রেম যোগ্য ধন 

না পাই খুঁজিয়া নভে, ভ্রম অনুক্ষণ। 

প্রিয় ফুল 
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প্রভাত জীবনে-__ 

হাদয় কাশনে-_ 

ফুটিলে বখন কুন্তম প্রিয়, 
মোহিত নয়নে 

চাহি তব পাঁনে 

ভলিনু শতেক অন্রথ স্বীয়। 

সুন্দর চক্্রমা 

অতুল গরিমা 

কিরণে তোমায় স্থজিয়া যেন 

অবনী ভিতরে 

আনিল আদরে 

কুম্তম আকারে রাখিল হেন । 

স্শৌভা৷ বিহীন 

আমার উদ্যান 



[প্রয় ফুল। 

তাহাতে শাস্তির কুম্থম তুমি, 
সরল স্থন্দর 
কোমল নিথর 

ফুটেছ উজলি জীবন-ভূমি । 

আদর পবনে-- 

সোহাগের সনে-_ 

হাসির হিল্লোলে ভামায়ে মন, 

হ্থখেতে গলিয়। 

ক্ষুদ্র বৃন্তে তৃমি খেল যখন 

সে শোভা হেরিয়া 

আপন ভুলিয়া 

অত্বপ্ত-জীবন তোমার সনে, 

বিনিময় করি, 
যন্ত্রণা পীসরি * 

বাল্যস্থখ সব উথলে মনে। 

আমার জীবনে 

বাল্য স্থখসনে 
ছিল রে হাস্যের বিমল বিভা 

কৈশোর স্বপনে 
এক নিশি সনে 

'মিলাইল হায় সে স্তুখ প্রভা । 



নীহারিকা । 

এবে অন্ধকারে-- 

অনন্ত সংসারে-_ 

হাসিয়। কীদিয়া যাইছে দিন, 
তোমারে হেরিয়! 
সকল ভুলিয়া 

নিরাশায় আশ! স্জেছ হেন। 

কত শতবার 

তুমি ফুলহার 
কণ্টেতে ছুলিয়া শীতল যবে, 

মধুর পরশে 

গ্রতির উল্লাসে 

স্বরগের শোভ। নিরখি ভবে । 

অনন্ত শোভন 
ধরার মালিন্য তাহাতে নাই ; 

যশের সৌরভে 
ফুটিও এ ভবে 

পুর্ণ শোভ। যেন দেখিতে পাই । 

উজলি সংসার 
কুস্থম আমার 

ফুটিরা যখন শোভিবে ধরা, 



উপহার। 

পুলক পরাণে 
হেরিব নয়নে 

দেখিব সকলি আনন্দ ভর! । 

অভাব আমার 

থাকিবে না আর 

তোমার সৌরভে জুড়াব মন 
চঞ্চল সমীরে 

দেশ দেশান্তরে 

গাইবে তোমার স্্যশ ঘন। 

উপহার। 

বড় ভাঁলবামি তব হসিত মুরতি, 
তোমার মধুর হাসি__ 
তরল কৌমুদী রাশ্ি 

আলোকিত করিয়াছে জীবন আমার, 

ও হাঁসি নয়নে মম ভাসে অনিবার। 

ত্রিদিব সঙ্গীত মাঁখ! স্থন্দর আনন, 
তাহাতে জ্বানের ভাঁতি__ 

বিকাশিছে দিবা রাঁতি-_ 

গ্রতিবিম্বে উজলিয়! আমার হৃদয় 

জীবন-প্রবাহে তাহ! অবিরাম বয়। 



৫২, নীহারিকা । 

শোভার উচ্ছাসে প্রাণ দিয়াছি ভাসায়ে, 
কিবা আছে, কিবা আর-_ 

দিব প্রিয় উপহার ? 
তাঁলবানা। নিরন্তর তোমার চরণে-_ 

দিয়াছি ঢাঁলিয়! গ্রতি নিশ্বামের মনে । 

ভালবাঁমি, এই তার ক্ষুদ্র নিদর্শন, 
আজি সখে, প্রীতিভরে-_ 

অর্পিনু তোমার করে_- 

স্শোভ| বিহীনা লতা, লও হে হাপিয়া, 

নিরখিব মুখ-শৌভ আনন্দে ভামিয়া। 

প্রকৃতি প্রণয়ী।* 
যখন গগনোৌপরে, 
ইন্ধন শোতা! করে, 

নিরথি হৃদয় সম উঠে রে নাচিয়া, 
এইরূপ শিশুকালে, 

হাঁসিতাম কুতৃহলে, 
বরষের মনে শখ যায়নি ভামিয়া, 

জীবন্রে শেষ দিনে, 

হাসিব এমনি মনে, 

ঈ 1] 0:0301। বিরচিত-৮ 

। ৭ টট 0০0 10808 0)” 6, অবলম্বন করিয়া এই কবিতা লিখিত 
হইয়াছে। 



মব বর্তমান। » ৫৩ 

নতুবা! মরণ যেন পরশে আসিয়া, 

শিশু মানবের পিতা, 

জগতের শিক্ষা-দীতা, 

জীবনের দ্রিন মম প্রকৃতির সনে 

যেন রে গীথিয়। যায় প্রণয়-বন্ধনে | 

সব বর্তমান। 
১ 

আজি সব বর্তমান, 

জুড়ায়েছে মন প্রীণ, 
ভুলিয়াছি ভূতকাঁল,_নাহিত স্মরণ, 

ভবিষ্যৎ যেন এবে বিম্মৃত স্বপন। 
আজি এ নৃতন ভব 
আমার সম্মুখে সব, 

শিপ্ধ সমুজ্বল করে রচিত সংসার, 
এ রাঁজ্যে কেবল শুধু মম অধিকার । 

২ ৪. ৬ 

বিকশিত পুঙ্পময়-_ 
বর্তমান সমুদয়, 

মন্দ সমীরণ সহ সৌরভ তাহার 
সদ! মিশিতেছে হাসি হৃদয়ে আমার 

কলক পিকগণ 
ঢালিতেছে অনুক্ষণ 
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তরল অমৃত ধারা শ্রবণ ভরিয়া, 
দে গীত শোণিতে মন যাইছে বহিয়!। 

ও 

শিরোপরি নীলিমায় 

হাঁসি নিত্য শোভ। পায় 

উজ্জল প্রভাত ভানু, কিন্তু ন্নিগ্ধকর, 
উত্তাপে কখন দগ্ধ করে ন। অন্তর ৷ 

প্রথর মধ্যাহ্ু-কালে 

শীতল কিরণ জালে 

আবরিত হেরি সব, মধুর ছাঁয়ায় 

বমিলে দিবসে চিত্ত আনন্দে জুড়ায়। 

৪ 

ডুবিলে সে দিবাঁকর-- 
হাসাইয়! নীলাম্বর 

আবার শশাঙ্ক তথ! উঠে প্রীতি-ভরে, 
অযুত নক্ষত্র ফুটে সে নিন্মল করে। 

কিরণ-প্রপাতে ভাসি 

শোভায় সৌন্দর্য্যরাশি 
মধুরে মিশিয়া, প্রাণ জুড়ায় আমার, 

নিশীথ কিরণে সিক্ত করি বার বার। 

৫ 

তরল জ্যোছন। লয়ে 

কল্পনায় মিশাইয়ে 
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চিত্রে কত স্থখ ছবি, প্রতি বর্ণে তার-_ 
হেরি শোভাময় ইন্দ্রধনুর সঞ্চার । 

আমার জগত ভরে 

রহিয়াছে দীপ্তিকরে 
ছুইটা আত্মার ছায়া, চির-সম্মিলনে, 
অনন্ত পিপাস! ঢালি উভয় জীবনে । 

সব সখ বর্তমান 

মুহূর্তে মুহূর্তে প্রাণ 

গাইছে মিলিত গীত, সে সঙ্গীত স্বর 

প্রবেশিছে হৃদিষন্ত্রে কীপি থর থর। 

ছুই চিত এক তানে 

আলিঙ্গিছে প্রাণে প্রাণে, 

উথলিয়! প্রণয়ের মধুর স্বপন-_ 

সিঞ্চিছে অস্ত ধার! স্থখে অনুক্ষণ। 
৭ 

বিন্দু বিন্দু বারিধারা 

প্রণয়ে পাগল পারা , 
উচ্চদূর শৈল হতে সজোরে নামিয়! 
বহে আসে যবে নদী সব ভাসা ইয়া, 

তেমতি উভয় চিত 

ন্নেহভরে উন্মাদিত 

হইয়াছে, আজি পূর্ণ মিলন তাহার, 
বাধ! কি বিপত্তি এবে নাহি মানে আর। 



নীহারিকা । 

৮ 

প্রেমমুগ্ধী আোতম্ষিনী 
চিত্ত বেগে উন্মাদ্রিনী 

মিশিছে আবেগ সহ প্রীতি পারাবারে, 
প্রতিকুল বাত্যা নাহি ফিরাইতে পারে। 

হৃদয় তরঙ্গ তাঁর, 

ভাঁমাইয়। চারি ধার 
ছুটিছে চঞ্চল সুখ সমীর সহিত,__ 
আনন্দ উচ্ছাস ভরে হইয়া মোহিত। 

৪ 

প্রণয় লহরীগুলি 
মিলনে জগত ভুলি 

আলিঙ্গিছে পরম্পরে, প্রতি আলিঙ্গন 

প্রবাসীর স্বপ্নে ধেন স্ত্ুখ সম্মিলন । 

বিরহ ব্যথিত প্রাণে 
স্বপ্নে প্রিয় সম্মিলনে, 

জাগে কত মোহ চিত্র অন্তরে তাহার, 

মায়ার কুহকে মুগ্ধ হয়ে বার বার । 
রর 

বহুদিন দুরে দূরে 
হৃদয়ের স্তরে স্তরে, 

ছিল যেই আশা' স্বপ্ন, প্রবাহ তাহার 
খেলিছে প্লাবিয়া আজি জীবন দৌহার। 
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তথাপি পুরেনা আশা, 

প্রাণ-পুর্ণ ভালবাসা, 
এই প্রণরের নাম আত্মার বিকাশ, 
এ স্বর্গীয় ভালবাসা অনন্ত উচ্ছাঁস। 

১১ 

প্রতিবার দরশনে-- 

নৃতন আবেগ মনে 
পড়ে উছলিয়া, প্রতি দৃষ্টির সহিত 
আনন্দে মিশিয়া যায় বিকম্পিত চিত। 

জীবন নিশ্বাস সহ 
প্রকাশিছে অহরহ-_ 

অস্থির হৃদয়ে, প্রতি স্থখ-পরশনে-__ 

প্রত্যেক শোণিত বিন্দু কাঁপে ব্যগ্র মনে। 

১২ 

কত চিন্তা ফুলমম 

ফুটেরে অন্তরে ময় . 
আশার কিরণে, প্রিয় কল্পনা আবার 

প্রীতির স্বর্ণ রঙ্গে রঞ্জে বার বার-_ 

জীবনের মাধ শত, 

উষার অরুণ মত 

হেরি স্থকুমার শিশু বদন তাহায়, 

লোচনসম্মুথে যেন নাচিয়া বেড়ায়, 
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সেই মুখ নিরখিয়া 
মেহের আলোক দিয়! 

প্রতিকৃতি লই তার হুদয় মাঝারে, 
ভাদে প্রিয় ছায়াচিত্র জীবন-সাঁগরে 

বাসনা তরঙ্গ মনে-_ 

নাচায়ে আনন্দমনে-_ 

ছুই জীবনের ঢেউ,_একই সময়-_ 
ভবিষ্যৎ আশাপথে একভাবে বয় । 

১৩ 

স্বপ্নময় এ সংসার 
কিছুত নয়নে আর 

পাই না! দেখিতে, সব স্থখের কিরণ১- 

আশা, ইচ্ছা, হৃদয়ের অনন্ত মিলন । 
চঞ্চল অন্তর ভরি__ 
সদ। অনুভব করি-_ 

আজিকার এই দিন, সম্পদ এমন 
মানব-জীবনে কার হয় না কখন । 

৯৪ 

ভাগ্যের অন্বরে আজি-_ 

বিমল বিভায় সাঁজি__ 
ভাঁতিছে জীবন-রবি, প্রতিভা তাহার 

গ্রতিবিম্বে বিভামিছে হৃদয় আমার | 
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নৈরাশ্যট লোচন দিয়া 

সিকত করিতে হিয়া_ 
বহে ন। এখন, শান্তি, চিত্ত-সরোবরে-- 

ফুটায়েছে স্থখপন্ম মৌভাগ্যের করে। 

৯৫ 

চাহিলে আকাশ-গায় 

নেত্রে মম শোভা পায় 

বর্তমীন প্রিয়চিত্র, আনন্দে আবার 

ফিরায়ে ধরায় আখি হেরি বার বার 

সেই ছবি, সেই হাসি, 
মেই সৌন্দর্যের রাঁশি,_ 

সেই স্নিগ্ধ জ্যোতিত্মনয় বদন-চন্দ্রমা, 
সেই চিন্তাবিকাশক হদয়-গরিম! | 

০ 

আকাশে নক্ষত্র আছে, 

বারি-কোঁলে উন্মি নাচে, 
কুম্থম স্থরভিময়, খশধরে হাসি, 
প্রদীপ্ত অরুণে সদা তীব্র কর-রাশি, 

দামিনী বারিদ-কোলে, 

তরু কে লতা৷ দোলে, 

ছাঁয়৷ শীতলতাপুর্ণ, সমীরে জীবন, 

তেয়্নি এ ভালবাসা আত্মার মিলন। 
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শোভার মাধুরী যত-_- 
একভাবে পরিণত-_ 

মুহূর্তে মুহুর্তে হেরি বদনে তাহার, 
প্রণয়ের ইন্দ্রজালে ঢাকিয়া আবার 

কত দৃশ্টা মনোহর-_ 

হৃদয়ের মোহকর-_ 

দেখায় মে চাঁরু ছবি, সজীব শোভায় 
কম্পিত অন্তর মম ভাসিয়! বেড়ায় । 

১৭ 

দেবের সঙ্গীত সম 

তার ক নিরুপম, 
তরল কৌমুদরী যেন সহস্র ধারাঁয়-- 
বরষি জীবন সদ1 শীতলিয়া যায়। 

পুলকে শ্রবণ পাতি-_ 
শুনি স্থখে দিবা রাঁতি-__ 

প্রাণের ভিতর, _সেই প্রিয় কণ্ঠস্বর, 
যে গীত পরশে আত্মা হয়েছে অমর । 

১৮ 

অনস্ত আত্মার মহ-_ 

জ্যোতিপুঞ্জে অহরহ-_ 
ভ্রমিবে এ স্বর, আমি হৃদয় সহিত-_- 
সে লোকে করিব পান এ স্ুখ-সঙ্গীত 
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বমি দিব্য চন্দ্রকরে 

হেরিব নয়ন ভরে 

এ চিত্রের প্রতিছ্থায়া, জীবন আমার 

রাঁখিবে অন্তরে পূর্ণ প্রতিদান তার । 

১৯ 

ভবিষ্যৎ পথ চাব 

আশায় দেখিতে পাব 

অজানিত কত শোভা, প্রতিভ। তাহার 
রঞ্জিয়া জগত-চিভ্ে যাবে শতবার, 

নিরজনে ভুলি ভুলি 

রচিব মানস-রাজ্য, যাহার ভিতর 

বিরহ তিলেক নাহি করিবে অন্তর । 

হ্ৃদি-তন্ত্রী প্রতীক্ষায় 

কভু কাপিবে নঃ হায়, 

চঞ্চল নয়ন তৃূলি গগনের পাঁনে 

ভাবিব ন৷ দরশন-ব্যাকুলিত প্রাণে, 

অনন্ত মিলনে ভাঁমি 

ঢালিয়া রজত হাসি 
ভাতিবে একই চন্দ্র, জীবনের মনে 

বহিবে শান্তির বায়ু হুখ-পরশনে ! 
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আজি বর্তমান লয়ে 

পুলকে বিমুগ্ধ হয়ে 

ভুলিয়া সংসার সদ| এমনি থাকিব, 

আরাধ্য দেবতা পদে হৃদয় ঢালিব, 

ভক্তিপ্রেমে শতবার, 

করি উপাসনা তাঁর, 

আত্ম-বিসঞ্জনময় এ পুজাঁর সনে 

করেছি উৎসর্গ সব তীহার(ই) চরণে । 

১ 

চিন্তা, আশা, স্বপ্ন, সখ; 

আনন্দে ভরিয়া বুক 

পুজী করে অনুদিন, অত্বপ্ত পূজায় 
জীবন, হৃদয়, আত্ম! মিশ।ইয়া যায় । 

আর কিছু নাহি চাই 
বর্তমান যেন পাই-_ 

অখধারিত ভবিষ্যতে, এই বাঁসনায়- 
বাজাব জীবন-বীণ। নীরব ভাবার । 

৮৬৫ 

আজি সব বর্তমান, 

জুড়ায়েছে মন, প্রাণ) 

বিগত দিনের কথা জাঁগে না অন্তরে, 

ভুলিয়াছি ভবিষ্যৎ স্খ-্বপ্ন ঘোরে; 



জাহবী মৈকতে। ॥ ৬৩ 

বিষাদের ছাঁয়াময় 
নহে এই দিনচয়, 

শান্তি, প্রীতি, এক মনে অনন্য কিরণে_- 
বিরাজিছে স্থিরভাবে প্রণয় মিলনে । 

জাঙ্কবী ঠপকতে-_ 
(নিরাশ যুবক) 
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আজি আমি-- 

ভাঁগীরথি ! তব তীরে-_ 

আসিলাম ধীরে ধীরে, 
তোঁমাঁর পবিত্র নীরে অশ্রু মিশাইয়-_ 

কীদিতে ক্ষণেক মাত, নীরবে বসিয়া । 

তুমি সতী দয়াবতী-. 
পর-ছুঃখে দিবা রাঁতি__ 

কাদিতেছ একাকিশী মৃ্ু'কলকলে, 

সাধ পর-উপকার রহিয়া বিরলে, 

ছাঁড়ি প্রিয় নিকেতন, 

ছাঁড়ি ন্নেহ পরিজন । 

তাই আসিয়াছি আমি নিকটে তোমার-_ 
কহি'তে মনের দুঃখ অনন্ত, অপার। * 
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ভ্রমিয়া সংসার হায় !-- 

আজি উদাসীন প্রায়, 

শুহ্যমনে) শুন্যপ্রাণে, কাদি অবিরত, 

অজানিত শোক ছুঃখে হৃদয় ব্যথিত | 

আত্ম বন্ধু পরিবার-_ 
সকলি আছে আমার, 

আছে মাতঃ, শৈশবের স্থখের ভবন, 

কিন্ত আজি নহে তাহা! হৃদয়-রপ্তন | 
এ ঘাতন| নিবারিতে-_- 

কেহ নাহি অবনীতে, 

সকলি স্বার্থের দাস, স্বার্থের ধরণী__) 

নিজ সুখে মুগ্ধ নর দিবস রজনী । 

নিদাঘ-উন্ভাপে পুড়ি-, 
তৃষ্ঠায় জ্লিয়া মরি, 

স্বশীতল ছণয়া খুঁজি আশ্ররর কারণ__ 
জুড়াইতে ছুংখময় তাপিত জীবন। 

অনশনে, অনিদ্রায়, 

ছুর্ববল শরীর হায়! 

প্রতি পদার্পণে আমি কীপি থর থর, 

নিরাশ লৌচনে চাহি অবনী, অন্বর | 

ধুধুকরেচারিধার, 
ভ্বলে বি অনিবাঁর, 
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দৃষ্টির সীমায় আশা দেখিতে না পাই, 
শূন্য দৃষ্টি পুনর্বার ভূতলে নামাই। 

জীবন সম্বল নাই-_) 

অভাব সকল ঠাই, 
স্থখের যৌবন ঘোর নৈরাশ্য আধার, 
কোথায় জুড়াব দগ্ধ অন্তর আমার"! 

শৈশব-বাসনা যত, 
যৌবনের আশ শত, 

কিছু নাই,শৃন্যময় আমার অবনী, 
বিষাদ লৌচনে ঝরে দিবস রজনী । 

নীরব যাতনাময়__ 
জীবনের দিনচয়,_- 

গিয়াছে বহিয়া, আর মহে না এখন, 

অগ্নিময় ভবিষ্যৎ,__জানি না কেমন । 

পাঁরি না সহিতে আর, 

হৃদয়ের গুরুভার, 

নিশ্রাভ জীবন-দীপ, ক্ষীণ অতিশয়, 
আপন নিশ্বাস বেগে নিবু নিবু হয় । 

তরবারি পরশিয়া-- 

জুড়াব ব্যথিত হিয়া, 

তোমার পরশে নব জীবন লভিব, 

পবিত্র চরণে আজ আশ্রয় লইব। 
৪ 
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সংসার কেমন স্থান, 

নাহিক তোমার জ্ঞান, 
মানব জীবন হায় কত ছুঃখময়-- 
নীরবে কতই তার! দিবা নিশি সর । 

তুমি দেবি নিজ মনে-_ 
উচ্ছীসি পবন ঘনে__ 

কীঁদ উচ্চকণ্টে শুন্য গগন বিদারি__ 
তরঙ্গ তোমার বক্ষে পরছুঃখ হেরি । 

স্থরলৌক-নিবামিনী-_- 
্য়ন্তু-শির-শৌভিনী, 

বিশ্বনাথ আদরেতে মাথায় লইয়া__ 
ছিল সদা তব প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়! | 

সেই উচ্চ স্থানে থাকি-_ 
জগতের হুঃখ দেখি, 

বিগলিত হলে। তব তরল অন্তর-_ 

অশ্রু হয়ে পড়িলে গে। ধরণী উপর । 

দ্র ্ষুত্র বিন্দুগ্ডলি_ 
ক্রমেতে তরঙ্গ তুলি-_ 

ব্যাপিল ভারত-ভূমি, জুড়াল জীবন, 
পতিতপাঁবনী তুমি বিদিত ভূবন । 

অধম সন্তান বলি, 

লও মা হৃদয়ে তুলি, 
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তব মুখে আর্য্য-কীর্তি করিব শ্রবণ, 
সে কালের কথা মাতঃ আছে কি স্মরণ ! 

সে কালে,_- 

প্রভাতে তোমার তীরে, 
গাইত আনন্দে ধীরে, 

পবিত্র ঈশ্বর নাম, মুদিত নয়ন, 
ভকতিগ্লাবিত চিতে আর্ধ্য খষিগণ। 

যবে পূর্ধব দিকে রবি-_- 
প্রকাঁশি কিরণ ছবি 

হাসিয়া তোমার তীরে হইত উদয়, 
তরুণ অরুণরূপে মোহিয়! হৃদয় । 

আর্য সীমবেদ গানে 
সমীর উচ্ছীসপ্রাণে-_ 

তুলিত তোমার বক্ষে উন্মিমালাচয়, 
স্বরগ মরত করি প্রতিধ্বনিময়। 

আর্য খষিকন্যাগণ, * 

পবিভ্রতা-নিদর্শন, 

পুষ্পহারে তব তীর নিত্য সাঁজাইত, 
সংসার ভুলিয়া দেবি, তোমাকে পূজিত । 

আবার সায়াহু কালে-- 

»* রক্তিম বরণ-জালে 
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আবরি তোমার তীর বিমল শোভায়-_ 

অস্তাচলে যেত ভানু শিথিল বিভাঁয় । 

শশধর বিকাশিলে 

হইত তোমার নীর প্রতিবি্বময়)-_ 
নয়নরঞ্জন ছবি মোহিত হৃদয় । 

স্মরিলে সে সব কথা, 

বাড়ায় দিগুণ ব্যথা, 

মুহূর্ত আপন ছুঃখ হই বিস্মরণ, 
স্বৃতিনেত্রে সেই দিন করি দরশন । 

আজি রবি, শশী, তাঁরা, 
ভারত-অন্বরে যারা 

রহিয়াছে, স্বতপ্রায় হইয়া এখন, 
সে সকল হায়! মাত% শোক-নিদর্শন 

এবে, তারা,-- 

উদ্দিত, মুদিত সত্য-_ 

হইতেছে, কিন্তু নহে হুদয়-মোহন, 
স্বাধীন এ আধ্যভূমি নাহি মা, এখন। 

আধ্যের সমাঁধি-ক্ষেত্রে-_ 

শোক-অশ্রপুর্ণ নেত্রে__ 



জাহবী-মৈকতে। -৪৯ 

কাঁদিছে নীরবে ওই ভারত সন্তান, 
অনাদরে, অপমানে ব্যথিত পরাণ। 

আর,-_- 

তোমার সৈকতে কত-_ 
ভারত-মহাত্না শত-_ 

ওই শ্মশানেতে সব হলো! ভন্মময়, 
তব বানুকায় রাখি পরমাণুচয়। 

অনন্ত বাঁলুকা-রাশি, 

পরমাণু সহ মিশি__ 
আজিও তোমার তটে রয়েছে পড়িয়া, 
রহিবে অনন্ত কাল, অনন্তে মিশিয়।। 

স্মরিব না তাহা আর, 

ভাঁসাব দুঃখের ভার 

তোমার পবিত্র নীরে জীবন ত্যজিয়া, 
অনন্ত যাতন! আজ যাইব ভুলিয়া । 

আনন্দে ত্যজিব 'প্রী, 

হবে সব নিবারণ 

আর্য ধষিগণ মনে হইব মিলিত, 
তাদের সহিত অস্তে ভ্রমিব নিয়ত । 

তাহাদের চিন্তা দিয়া_ 

অভাগা জুড়ায় হিয়া, 
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জীবিতে মুতের সনে করি সহবাস, 

তীদেরি নিশ্বাসে বহে আমার নিশ্বাস । 

শেষ কৃতজ্ঞতা আজি, 

অশ্রুতে কপৌল ভিজি-_ 

হের এই পড়িতেছে তোমার হৃদয়ে, 
কত চিন্তা, কত আশা, জড়িত হইয়ে 

গুরুজন তব পদে-_ 
ভকতি-প্লাবিত হাদে-_ 

প্রথমি, চির বিদায়, ফিরিব না আর, 
ছুঃখের কণ্টকময় গৃহেতে আবার । 

সমীরণ স্থখভরে-_ 
এ বার্তী বহন করে-_ 

যাও হে স্বদেশে তুমি বলিও তথায়, 

অভাগার চিহ্ন আর নাহিক ধরার । 

ব”লে। সেই অভাগীরে__ 
সদা ভাসে নেত্রনীরে, 

বলিও তাহীরে তুমি, বলো সমীরণ, 

অভাগা! জাহৃবী-নীরে ত্যজিল জীবন । 

কীদিতে জনম তার, 

সাধ্য নাহি অভাগার__ 

মুছাইতে এক বিন্দু, জীবনে কখন, 
পারি না হিতে আর হুদয়-দহন। 
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এ জীবনে কভু আর, 
ঘুচিবে না ছুঃখভার, 

নির্জন নিশথে নিত্য নীলান্বর-তলে, 

ভাদিব কতই আমি নয়নের জলে ? 

বলিতে বলিতে ধীরে,_- 

যুবক জাহৃবী-তীরে__ 
দাঁড়াইল ভাগীরখী-হৃদয়ে যেমন-__ 
পড়িবে, কীপিল বক্ষ, কীপিল চরণ । 

« আত্মহত্য1” ! এই স্বর, 
হুদয়-ব্যঘিত-কর, 

পশিল শ্রবণে, চিত্ত হইল অচল, 
ঘুরিল মস্তক তাঁর, ঘুরিল সকল। 

সেই অজানিত দেশে, 
সকলেই অবশেষে__ 

নীরবে চলিয়া যায় সংসার ছাড়িয়া, 
পুনরায় কেহ আর আসে না৷ ফিরিয়া । 

জ্ঞানের অতীত যাহা, 

কেমনে জানিব তাহা, 

আঁধার সকলি হায়! কি করি উপায়? 

কাহার নিকট আজ লইব আশ্রয়? 
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মরি কিন্বা বাঁচি হায় !& 

এই প্রশ্ন পুনরায়, 

কেন বা হৃদয়ে মম হইল উদয়, 
ছাঁড়িতে মংমার কেন কম্পিত হৃদয়? 

আমি__ 

এই রমণীয় ধরা, 
পরিহরি অন্ধকারে হব ন। মগন, 

রহিব সংসারে, মন করিনু বন্ধন । 

যাব আমি হিমগিরি, 

জীবন শীতল করি, 

একাকী নির্জনে দ্রিন করিব ঘাপন, 

সুন্দর প্রকৃতি-শোভ। জুড়াবে জীবন। 

মানব-বদন আর) 

নেত্রে সহে না আমার, 

জড় জগতের শোভ। করি দরশন, 

আনন্দে মোহিবে মম তৃষিত নয়ন। 

প্রণমি জাহুবী-পদে, 
যুবক চঞ্চল হৃদে, 

হিমাচল অভিমুখে করিল গমন, 
নিরাশার অশ্রুবিন্দু করিয়া মৌচন। 
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মাধ পূরিল না। 

সাধ পুরিল না। 
« জনম অবধি হাম রূপ নিহারিনু 

নয়ন ন। তিররপিত ভেল।* 

অতৃপ্ত অস্তর__ 

বরষ বরষ ধরে হেরিনু তোমায়, 

অনন্ত পিপাসা মম, তব শোভা নিরুপম, 
পান করি অনুদিন, সাধ ন৷ পুরিল, 

যত দেখি তত কেন, হৃদয় অস্থির হেন, 
নিরখি, নিরখি সদ! নব অনুরাগে, 

প্রাণের ভিতর নিতি ওই মুখ জাগে । 

আমার নয়নে -. 
ভাতিছে আনন্দভরে ও মুখ সুন্দর, 

যেই দিকে নেত্র পাতি, হেরি যেন দিবা রাতি, 
বদন তোমার, আশ! কভু না পুরিবে, 

প্রতি প্রিয় দরশনে, নূতন উচ্ছাস মনে, 
ধমনীতে বহে উষ্ণ শোৌণিত-জোয়ার। 
তব দরশনে চিত্ত বিহ্বল আমার ॥ 

দিবস রজনী-_ 
চিন্তায় মিশিয়া আছে তোমার মূরতি, 

তুমি প্রিয় বিশ্বময়, সচঞ্চল নেত্রঘয়, 
কিবা নীলাম্বর গায় কিব। ধরাতলে, 

১৬ 

১, 
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চাহিয়! চাহিয়া থাকি, দৃষ্টির সীমায় রাখি, 
প্রতি পলকের মনে যাও মিশাইয় | 

আবার, আবার, দেখি অতৃপ্ত হইয়! ॥ 

অরুণ কিরণে-_ 

হাঁসিয়। ভাসিয়া যায় আনন তোমার, 

গ্রতি রশ্মিকণ! ভরে, আবার নৃতন করে, 

প্রদীপ্ত লোচনে মম হুওরে আসিয়া, 

আনন্দে ধরিতে যাই, এই আছ, এই নাই, 
কোমল ম্নেহের ছবি হৃদয় অন্তরে । 
তারি প্রতিচ্ছায়া ভাসে জগত ভিতরে ॥ 

নিশীথে একাকী-_ 

নীল আকাশের তলে ভাবিয়! তোমীয়, 

নীরবে বসিয়া যবে, নিস্তব্ধ, নিদ্রিত, ভবে, 

সদূর, দুর সমীরে সঙ্গীতের তান, 
মধুরে মধুরে আসি, হৃদয়ে প্রবেশে হাসি, 

শুনি সেই হ্থধান্বর চাহি চারি ধার। 
শরীরী সঙ্গীত, তুমি নয়নে আমার ॥ 

নীলিম! সাঁগরে-_. 
অযুত তারকা মাঝে পূর্ণ শশধর, 

শ্রাবণের ধারামত, রজত কৌমুদী যত, 
নিশথে ঝরিয়। যবে পড়ে বন্থধায়, 
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সৌন্দর্য্য বিমুগ্ধ প্রাণে, চাহিয়া মে শোভা পানে, 

শতবার দেখি তাহে তোমারি বদন। 

সে দর্শনে চিত্ত স্থির হয় না কখন ॥ 

নিদাঘ গগনে-_ 

চুল সৌদামিনী নাচে মৃবীন জলদে, 
শোতার দামিনী হাসি, অতুল মাধুরী রাশী, 

বিশ্ব চরাচর মুগ্ধ হেরিয়া তাহায়, 
শূন্য দৃষ্টি, শূন্যে তুলি, জগত অস্তিত্ব ভুলি, 

আমিও পুলকে চাহি অবনী অন্বর | 
দুরে, শৃন্যে, ভাতে যেন ও ছবি স্থন্দর | 

বসস্ত-প্রকৃতি-_ 

নব পল্লবিত। কুম্থম কোমল, 

হুরতি চুম্িত বায়, সৌরভ ঢালিয়া যায়, 
মোহময় পিক কণ্ঠে সঙ্গীত উচ্ছাস, 

সে চারু ললিত তানে, আনন্দ প্রবাহ প্রাণে) 

বসস্ত-প্রকৃতি গলে, আনন তোমার । 

হেরি পুলকিত আঁখি-তৃষিত আবার ॥ 

হৃদয় অন্তরে-_ 
জড় প্রকৃতির সনে, কবিত্ব জগতে, 

আছ তুমি সর্বস্থানে, অনুভবে দিব্যজ্ঞানে, 
দেখি সদ1 তব মুখ, স্থদূর সীমায়, 
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শৃগ্যে শূন্যে যাও তালি, চাহিয়া চাহিয়! হাসি, 
তৃষাকুল হৃদি মম, অনন্ত পিয়াস। 
এ জীবনে হেরি হেরি পুরিবে না আশ ॥ 

তোমার চিন্তায় 

বাঁড়ায় জীবনে শত সখ অভিলাষ, 

কল্পনায় মোহবীরে, হৃদয় প্লাবিত করে, 

প্রীতির উচ্ছাস স্বপ্নে ঢালিয়া অন্তর 
ভাবি প্রিয়মুখ তব, অবনী, অন্বর সব 

তোমার বদন ছায়া, _জীবন সম্বল! 

তোম। মুগ্ধ চিত্ত) তবু সতত চঞ্চল ॥ 

গভীর নিশায়-_ 
নিদ্রার আবেশে ভূলি এ বিশ্ব সংসার, 

তখন(ও) মানস-সরে, ভাম তুমি প্রীতি করে, 
স্খের স্বপনে নিত্য তোমায় দেখিয়া) 

চাহি শন্য ঘর মম, আধারে কিরণ সম, 
দীপ্তি পাও যেই দিকে প্রসারি নয়ন। 
নিরখি কম্পিত প্রাণে তোমারি বদন ॥ 

প্রবাসে যখন-_ 

চিত্রিত আঁকাঁশতলে নীরবে বসিয়া, 
সাঁয়াহ্ন রক্তিম রবি, প্রকৃতির চারু ছবি, 

নিরখিয়া, স্মৃতি নেত্রে মূরতি তোমার, 
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দেখি, সান্ধ্য শৌভাঁনহ, যেন মিশাইয়। রহ, 
তুমিময় সে প্রকৃতি, তথাপি অন্তরে 

হয় নাই তৃপ্তি কভু ্ষণেকের তরে ॥ 

অনস্ত বাসনা-_ 

চিন্তে এমনি রহিবে ভাবিয়া তোমায়) 

ছদয়। নয়ন দিয়া আজীবন নিরখিয়া, 

পৃরিবে না সাধ আর, সতত অস্থির, 
অন্তিমে তোমার মুখ, হেরিয়! অসীম ম্তুখ, 

লভিব মরণে, কিন্তু জীবনে মিশিয়। 

রহিবে অত্বপ্তি চির এমনি করিয়া । 

জাহৃবী সৈকতে__ 
দগ্ধ পরমাণু মম রহিবে যখন, 

আমার শ্াশান-ভূমি, যদি কভু যাঁও তুমি, 

তোমার চরণ-ম্পর্শে পরমাগুচয়, 
জীবন লভিয়া নব আনন্দে কীপিবে সব) 

প্রতি পরমাণু কণা তোমার চরণ 
ুন্ধিবে অধীর হয়ে আবার তখন ॥ 

সে রাজ্যে যাইয়া_ 
অশান্ত দর্শন তৃষ! রহিবে আত্মায়, 

অন্ুদিন অনুভবে, প্রাণে প্রাণে সদা রবে» 

কল্পনায় তব ছবি দেখিব নিয়ত, 
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অমর ম্বতির কর, করিবে উজ্জবলতর, 
মানসে আমার ওই ন্দর বদন । 
যতই হেরিব সাধ হবে না পূরণ । 

সাধের নলিনী। 
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সাধের নলিনী_ 
দিবম রজনী-__ 

সোহাগ মাখান বদন তোর-- 

হেরি নিতি নিতি, 
শোভাময় ভাতি__ 

হৃদয়ে মিশীয়ে হয়েছি ভোর । 

উল উজল-_ 

নয়ন কমল-_- 
টল ঢল সদা আদর ভরে, 

চাঁহিলে যতনে-_ 

মলাজ নয়নে-- 

কাপি পাতা ছুটী অমৃনি পড়ে। 
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মৃছু মুছু হাস, 

আধ আধ ভাষ, 
ভালবাসা যেন ধরে না আর, 

সোহাগের ভরে-_ 
স্বকোমল করে-__ 

জড়ায়ে নাশলো হৃদয় ভার। 

আদর পবন-_ 
পুলকে যখন-_ 

কাপায় তোমার অলকগুলি, 

জীবন আমার-_ 
মোহিত পরাণে যাইলে! ভুলি । 

কি যেন, কি যেন, 

ভাবিলো তখন-_” 

বিগত শ্থখের জীবন মম, 

জাগি উঠে চিতৈ,' 
হেরি পুলকিতে-_ 

ধরণী শোঁভাঁর অলকা সম। 

শৈশব জীবনে-__ 
কুহ্ম কাননে-- 
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তোর মত খেল করেছি কত, 

লতা, পাতা, দিয়ে, 

জুড়াতাম হিয়ে, 
সেদিন আমার হয়েছে গত। 

তোর মত করি, 

হাসি গল! ধরি 

জননী-হ্ৃদয়ে বদন রাখি, 

বলিতাম কথা, 
আছে মনে গীথা, 

ভাবি আজি যাহ! সজল আখি 

বাঁল-সহচর-_ 
শিশু সহোদর-- 

খেলিত যখন আমার সনে, 
,তার গল ধরে-_- 

কত স্থখ ভরে-_ 

আমিও' হেসেছি পুলক মনে । 

গাথি ফুল-হীর-__ 
দিনে শতবার-__ 

দিতাম তাহার বিমল গলে, 
হাসিয়া হাসিয়া, 
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সোহাগে মাতিয়া, 
সেওলে। তৃষিত কতই বলে। 

ভুলিতে নারিব__ 

নিয়ত ভাবিব-_ 

শৈশব-স্থখের জীবন মম, 

কিবা মধুময়-__ 

সদ] মনে হয় 

ছিল রে সে দিন কুস্থম সম। 

বচন তোমার--. 

স্বধার আধার--- 

ললিত বীণার গীতের মত, 
শুনি লে। যখন 
হৃদয় তখন 

শীতলিয়া, ভুলি অস্থুখ শৃত। 

তুই লো নলিশী ' 
জীবন-তোষিণী 

সৌদরা স্বণালে ফুটিলি যবে, 
নব-আশা যেন-- 

আলোকিল মন-_- 

নিরাশ! জড়িত আধার ভবে। 
১১ 
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যে আশা আমার-_. 

পুরিবে না আর-_ 
সে মব তোমার জীবনে দিয়া, 

সদ] স্থখভরে__ 

আঁকি নিজ করে-_ 

সুখময় ছবি, জুড়াই হিয়া । 

ভাবি বার বাঁর-__ 

ভগিনী আমার-_ 

বিষাদ রেখায় তোমার মন, 
কভু না! ঢাকিবে__- 

এমনি হাঁসিবে__ 

সখের সমীরে দোলাবে ঘন। 

তাপিত জীবনে-__ 

সার কাননে-- 

রোগে, শোকে, নিতি নয়ন ঝরে, 

' তোর কাছে যাব 

হৃদয় জুড়াব-_ 

বিনীত, কোমল, বদন হেরে। 

ংসার তোমাঁর-_- 

স্বখের আগার 
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হউক, নিয়ত আশীষ করি, 

, স্থযশে ফুটিয়! 
চিত উজলিয়! 

থাঁকলে1, দেখিব জীবন ভরি । 

কাল সহকারে-- 

সমীরণ ধীরে-_ 

তোমার স্থরভি মাখিয়া গায়, 

যাইবে ছুটিয়া__ 
পুলকে মাতিয়1-__ 

ভরিবে সংসার সৌরভ বায়। 

সে সহৃখের দিন-- 

ভাবিয়। এখন--- 

নচিছে হুদয় পুলক ভরে, 

সাধের নলিনী-_ " 

দিবস রজনী-_ 

হেরিব মোহাগে এমনি করে 
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অস্তমিত গ্রভাকর পশ্চিম গগনে, 
ভাঙ্গা ভাঙ্গ৷ রশি গুলি-_ 

ছুটি ছুটি করি কেলি-_ 
মিশীইছে ক্রমে ক্রমে স্তুনীল অন্বরে, 
ফুটিছে তারকাবলী দীপ্তরশ্মি ধরে। 

দুরাগত গীতিবৎ সান্ধ্য সমীরণ, 
শ্রবণে-মধুর স্বরে__ 
পশিছে যাতনা হরে, 

মৃদু পদ সঞ্চালিয়! রজনী সুন্দরী, 
আমিছে ধরণীতলে, দুঃখ সহচরী। 

বিজন কুটার দ্বারে যুবা৷ একজন 
বাম হস্তে দীপ লয়ে-_ 

আছে শূন্য নিরখিয়ে, 
ঈষৎ কীপিছে দীপ সমীর পরশে, 

উড়িছে স্থদীর্ঘ কেশ বদনের পাশে । 
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গম্ভীর প্রকৃতি শোভ। হেরিয়! নয়নে 

যুবার বিগত স্মৃতি 
বিকাশিল ক্ষীণ জ্যোতি 

অন্ধকার,হৃদয়ের বিষাঁদ.কন্দরে,_ 

জাঁগিল শতেক চিন্তা নিবিল অচিরে | 

একটা স্ুৃদীর্ঘশ্বাস অশ্রুবিন্দু সনে-_ 

বহিল, অঙ্্ষট স্বরে__ 
উচ্চারিল ধীরে ধীরে, 

বিষাদ জড়িত শত দুঃখের কাহিনী 

নিরজন কুটীরেতে হলো প্রতিধ্বনি । 

ক্ষণেক নয়ন তুলি ক্ষীণ দীপ প্রতি, 
চাহিয়া, কাতর ভাবে-_ 
নিরাশ! পুরিত রবে_- 

বলিল, আবার নিজ জীবন-সন্বোধি, 

উলিল যুবকের শোকের জলধি। 

আর না, নিবিয়! যাও জীবন প্রদীপ, 
কিব! কাজ অবনীতে, 

ক্ষীণালোক প্রদানিতে, 

সদ! নিবু নিবু করি ছুঃখের বাত্যাঁয়, * 

কতকাল রবে বল এরূপ দশায় ? 



৮৬. নীহারিকা । 

বিস্তৃত সংসারক্ষেত্রে এমন করিয়া 

কত কাঁল রবে আর 

সহিয়! নৈরাশ্য ভার, 
বিষাদ জলদে ঢাকা ভাগোর অন্বর। 

অদৃশ্য শোকের ঝড় বহে নিরন্তর | 

নিবে যাঁও, নিবে যাক্ সকল যন্ত্রণা- 

শীন্তির বিমল সুখে, 

থাক গিয়। পরলোকে, 

নির্মল আলোক তথ। করিও প্রদান, 

অমৃত ধারায় নিত্য তুষিয়! পরাণ । 

সে রাজ্যে বিষাঁদ নাই, সদা সুখময়, 

হাঁসির হিল্লোলে ছুলি, 

ন্নখেতে জীবন ঢালি, 

স্বপনে বৃহিয়! যায় অনন্ত জীবন, 

প্রণয়ে বিচ্ছেদ তথ হয় না৷ কখন। 

চন্দ্রকর বিনির্মিত হসিত প্রাঙ্গণ, 

চারি ধারে পুষ্প রাশি, 

হাসিয়া বিমল হাসি, 
হেলি ছুলি খেল! করে সমীরণতরে, 

সেই প্রাঙ্গণেতে জীব স্থুখেতে বিহরে 



উদাসীন । , ৮৭ 

প্রফুল্ল কুম্থম সম স্বর্গীয় বালক 
অনন্ত জীবন লয়ে-_ 
আছে রে অমর হয়ে, 

সেখানে, জননী-কোল করিয়া উজ্জ্বল, 
ম|) মা) স্বরে স্ধারাশি বর্ষি অবিরল। 

অনন্ত মিলনে মুগ্ধ দম্পতী নেখাঁনে, 

প্রণয়ে বিভোর হয়ে, 

নেত্র যুগ ণিমিলিয়ে, 

অনিবার নিরখিছে অতৃপ্ত অন্তরে, 

তিল মাত্র অদর্শন নাহি পরম্পরে। 

যাও তুম সেই রাজ্যে জীবন প্রদীপ, 
স্বার্থময় ধরাতলে, 

কেবল ছুখ সহিলে, 

তাই বলি, অপময়ে যাওরে নিবিয়া, 

থাকিওন! দিবানিশি এমন করিয়া | 

কতকাল, কতদিন, আছে কি স্মরণ ? 
অমীম আশার বলে, 
ভাসি উৎসাহ হিল্লোলে, 

জ্বলে ছিলে এক দিন, বিমল প্রভায়, * * 

সেদিনের ভাতি আজি লুকাল কোথায় । 



৮৮ ". নীহারিকা । 

সহসা কোথায় গেল, সে দিন তোমার ? 
সে উজ্জ্বল কর মালা__ 
করেনা আর ত খেলা, 

আজি এই অন্ধকারে একাকী নীরবে, 

অনন্ত নিরাশ! হায় কেমনে সহিবে ! 

কার পথ প্রদর্শন করিবার তরে) 

আছ তুমি ধরাতলে, 
ভাঁসি নিত্য অশ্রুজলে, 

নিবিয়। নিবিয়া স্বল কাহার কারণে? 

কার লক্ষ্য হয়ে তুমি আছ এ বিজনে ? 

সংসার সাঁগরে নিত্য কাহার তরণী 

তব পানে দৃষ্টি তুলি, 
ভামিয়া যাইছে চলি, 

ফ্রবতার। সম তুমি, তাহার জীবনে, 
প্রদর্শিছ পথ সদা নিস্তেজ কিরণে। 

'আসময়ে তুমি আজি হইলে নির্ববাণ, 
সাধের তরণী তার 

তাদিবে না কভু আর, 
আঁধার সাগরে যাবে নিমগ্ন হইয়া, 

বিপদ তরঙ্গে শত যাতন! সহিয়া। 



উদাসীন । 

এ বিশ্বাস তব চিতে কেবা! আরোপিল, 

কাহার মধুর স্বরে, 

কাহার স্নেহের ঘোরে, 

রহিয়াছ, স্বপ্নময় স্বখের আশীয় 
হায়! প্রতিদান নাহি বিপুল ধরাঁয়। 

হায়রে জীবন দীপ, বুঝিলে ন! তুমি, 
বন্ধুতার ভালবাসা, 
কেবল নিরাশ তৃষ! 

জ'বনের বিনিময়ে, জীবন কখন, 

পাঁও নাই, পাইবে না, বৃথা আকিঞ্চন | 

অন্তরে, অন্তরে যারে পরম আদরে, 
রাখিয়া! অতৃপ্ত ভাবে, 
সদ! তুমি নিরখিবে, 

উদাসীন নেত্রে সেও চাঁহিবে তোমায়, 
প্রতিদানে সম প্রীতি পাইবে না হায়। 

বন্ধুতা, প্রণয়, স্্েহ, স্বর্গীয় বিভব, 
দেবতার তুষ্টি তরে, 
ঈশ্বর আপন করে, 

স্থজিছেন স্বর্গরাজ্য পুণ্য পুরস্কার 

সে সকলে নাহি মর্ত্যে মর অধিকার । 
১ 



নীহারিকা । 

স্বার্থময় এ সংসার, আত্মময় নর, 

আপন আপন লয়ে, 
আছে নিত্য মুগ্ধ হয়ে, 

পরদুঃখে অশ্রুবিন্দু করিতে মোচন 

পারে না, জানে না তাহা, পবিত্র কেমন। 

. সেই স্থানে চাও তুমি শান্তির বিশ্রাম, 
এ বাসন]! কেন চিতে ? 

কেহ নাহি নিবারিতে, 

বিষাদের অশ্রুবারি, শুকাবে না আর, 

নীরবে মহিতে হবে যাতনা অপার । 

স্বাস্থ্যের বিমল স্খ নাহিরে তোমার, 

ব্যাধির যাতনা কত-_ 

সহ তুমি অবিরত-_ 

রোগে, শোকে, জর্জরিত তোমার হৃদয় 

শান্তি বারি হীনে তাহা আজি মরুময় | 

জীবন প্রদীপ তৃমি এমন আঁধারে ! 

একটী বান্ধব নাই-_ 

আছ কার মুখ চাই? 

জীবিতে রয়েছ সদ! মতের সহিত, 

চিন্তা,আশা, মন, প্রাণে, করিয়া জড়িত। 



উদ্]সীন। ৯১ 

ধাহাদের চিন্তা তব জীবন সম্বল, 

তাহার! স্বরগে আজি, 

গৌরব কিরণে সাজি, 
ধিরাঁজিছে স্থির ভাবে অমর জীবনে, 
ওই দেখ শোভিতেছে অনন্ত গগনে । 

ওই দেখ গ্রহে গ্রহে ভ্রমিছে কেমন, 

উজ্জ্বল গ্রহ ভূষণে, 

শোভাময় সর্ববজনে, 

স্বদেশীয়, বিদেশীয়, মহাত্মা কল, 

দীপ্তিমান্ অঙ্গে অঙ্গে গৌরব কেবল । 

“বালীীকি কালীদাস” অক্ষয় রতন, 

শুক্র গ্রহ আদি দিয়া, 

স্বকিরীট নিরমিয়। 

স্থাপিয়াছে তাহাদের মস্তক উপর, 
ঈশ্বর আদেশে স্থর ললনা নিকর ! 

পূর্ণিমার শশধর দ্বিথণ্ড করিয়া, 
“সেক্ষপির মিলটনে” 

পরাইছে যতনে, 

শোভিছে মন্তকে ওই বঙ্কিম আকার, 

মরি মরি কি শ্রন্দর মহিম! তাহার । 



নি নীহারিক]। 

মানব চরিত্র গ্রস্থ করি অধ্যয়ন, 

যযে কবি “সেক্ষপির”, 

গেয়েছে স্তস্তিত কর 

"হ্যামলেট" প্ম্যাকবে্” বিদিত ধরায় 
অক্ষয় তাহার কীতি যশের প্রতাস়। 

আজি পরলোকে তিনি শাস্তির কিরণে 

প্রীতি প্লাবিত অন্তরে, 
নিরখিছে, পুণ্য জ্যোতি, স্থখের স্বপনে, 

পাপ, তাপ, গুপ্তহত্যা নাহিক সেখানে । 

অন্ধকবি “মিলটন” মানস নয়নে-_ 

নিরখি, সঙ্গীত স্বরে, 
সুংসাঁর বিমুগ্ধ করে-_ 

গেয়েছে--অশিব, শিব, সমর ভীষণ, 

চিন্তিল কম্পিত সদা মানব জীবন। 

আজি অমর জীবনে, সেই কি মিলটন্ 
দিব্য চক্ষু লাভ করি, 

হেরিছে পরাণ তরি, 
কত মনোহর চিত্র স্বরগ মাঝারে, 

দীপিছে তাহার মেত্রে জীবন্ত আকারে। 



উদ্নামীন। | পনি 

মুষ্টি ভিক্ষাতরে, হায় কাদি দ্বারে দ্বারে 
“হোমার” ব্যথিত প্রাণে, 

ভ্রমিত সকল স্থানে 

অন্ন বিন! শীর্ণ তনু ক্ষুধায় কাতির 

কেহ নাহি মুছাইত নয়নের ধার। 

নাহি তার দরিদ্রেতা, নাহি সে রোদন, 
রতন নির্মিতাসনে, 
বসিয়া পুলক মনে, 

ওই দেখ, আজ স্বর্গে করিছে বিরাজ, 
শত গ্রহে নিরমিত মস্তকের সাঁজ। 

দেববালাগণ হাসি স্বর্ণ চামর,_- 

আন্দোলি, পুলকতরে, 
তুষিতেছে সমাঁদরে, 

«“হেমারে”._সেবিতে তাঁরা রত অনুক্ষণ, 

শত কুবেরের ধন চরণে এখন । 

জগত বিমুধ্ধকর “স্যাফোর” সঙ্গীত, 

তাহাকে আদর করে, 

উজ্জ্বল তারকা হারে, 
সাজাইছে কদেশ, অক্ষয় কিরণে, 

লশৌভিতেছে ধূমকেতু কবরী ভূষণে। 



নীহারিকা । 

তাহার কোমল করে “ এপলোর ” বীণা 

সপ্ত-গ্রহময় তার, 
“ য়রেনাস ৮ আরবার, 

পরাইয়! পূর্ণভাঁবে, অর্পেছে তাহায় 

সেই বীণা করে লয়ে গাইছে তথায়। 

ভ্রামামান্ গ্রহগণ, কেন্দ্রে কেন্দ্র নিতি, 
ছুটিছে চঞ্চল তাবে 

“' স্য।ফোর ” সঙ্গীত রবে) 
মধুর স্বননে স্বর বহিছে সমীর, 

পঞ্চমে মুদুল কণ্ঠে নিনাদ গভীর | 

চির নির্ববামিত “ দান্তে ৮ অন্ন্যামী জীবনে 

ছিল যবে এ সংসারে 

নিত্য শোক পারাবারে, 

দুঃখের তরঙ্গ মাঝে ভামিয়! ভাদিয়া, 

'অঞ্র্জলে শোকদিদ্ধ দ্বিগুণ করিয়া । 

ঈ “00 99:00 9111105 0 4100105 118]) 5019 870 57000011981 
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উদ্দামীন। 

নৈরাশ্য আধারে বসি চিন্তায় জলিয়া 
কত স্বপ্ন তয়ঙ্কর, 

দেখিয়াছে নিরস্তর, 

নরক যতন! মনে অনুভব করি, 

কত ভু্খে যাপিয়াছে দিবস শর্ববরী | 

সে দিন তাঁহার আর নাহিক এখন, 

« বিয়াটটি স ” সহবাসে, 
তরল সঙ্গীনে ভাসে, 

স্বর্গরা্যে আজি ওই করিছে বিহার 

কৃর্তিক। তারকা ভালে শোভিছে তাহার | 

বাম পাশ্বে প্রণয়ের পবিজ্র প্রতিমা, 

« ভার্জিজিল ” দক্ষিণে বসি, 

সম স্রখে হাসি হাসি 

বান্ধব সম্তভাষে প্রীতিপ্লাবিত নয়নে, 

স্থখেতে রয়েছে তথ। অনস্তু মিলনে । 

জীবন প্রদীপ তুমি, কতদিন আর, 
রহিবে ছুঃখের ভবে) 

অনন্ত যাতন1 সবে, 
কাঁদিবে, রহিবে, এ কি বুঝিনা কেমন১* 

যাও সেই দেশে, পাবে সখের জীবন । 



নীহারিকা । 

যে সব আশায় তুমি নিরাশ সতত, 
সে মকল মব ভাবে, 

বহিবে মলয়ানিল জীবন ব্যাপিয়! 

শান্তির শীতল ধারা ধীরে বরষিয়া। 

এ জগতে শত শত দুঃখের দংশনে, 

কবি « বাইরাণ্ ৮ কত, 
নীরবে ধাতনা--শত 

সহিয়াছে, পায় নাহি শান্তির আশ্রয়, 

ছিল ধরণীর ত্যজ্য সন্তানের প্রায়। 

এবেরে জীবন দীপ নেত্র প্রসারিয়া) 

দেখ তুমি প্রীতিভরে, 
« বাইরাণ্ কৰি বরে) 

ওই-_দেখ গ্রহমাঝে আনন্দে বসিয়া 
বরষে সঙ্গীত স্ধা স্বরগ মোহিয়!। 

« ম্যানফেড » দুর বনে কুম্থম মাঝারে, 
রাখিয়াছে নিদর্শন, 
সংসারে ছুখ কেমন, 

দেখাইতে বন্ধুগণে, অমর আলয়ে, 
তাই শাস্তিধামে তাহা গিয়াছে লইয়ে। 



উদ্দাদীন। ১৯৭ 

স্বর্গীয় সরপী ওই--শোৌঁভিত কমলে, 
গু৭ গুণ স্বরে অলি, 

ুম্বিছে কুস্থম কলি, 
ওই দেখ সেই স্থানে মোহিত নয়নে, 
বমি “ গেটে ” গাইতেছে উন্মভ পরাণে। 

সেই স্বর দূর হতে করিয়! শ্রবণ, 
্বরবাল! হাসি হাসি 

বরষিছে পুষ্পরাশি, 

প্রত্যেক--কুস্বম তার গ্রহরূপ ধরি, 

শোভিল “গেটের” শির উজলিত করি। 

জীবন প্রদীপ, 

অনন্ত যরগে তব আশ্রয় সকল 

দেখিলে মানস নেত্রে, 

অপরূপ চিত্রে চিত্রে-_ 

তবে কেন আর তুমি রহিবে এখানে, 

যাও তথা, রহ গিয়া অনুত্ত মিলনে । 

মানস নয়ন পুনঃ করিয়। প্রসার, 

ইন্দ্রধন্ মনোহর, 
উদ্দিল গগনোপর, 

দেখ ওই স্থবঙ্কিম আকারে কেমন, 
আনরিল চারিদিক করিয়া শোভন । 

১৩ 



নীহারিকা । 

সহসা কোথায় গেল, তাহার! নকল, 

হের দৃশ্য মুগ্ধকর, 
গগনে ভাসিছে থর, 

স্বরগের ইদ্রধনু হুন্দর কেমন, 
বর্ণে বর্ণে খেলিতেছে জীবন্ত কিরণ। 

একি দৃশ্য পুনর্ববার ! একি সম্মিলন ! 

দেখ মন কুতৃহলে, 

ধনুকের বর্ণ কোলে, 

রশি বিমগ্ডিত তাঁর! বসিয়া হরিষে,__ 

তুষিতেছে পরস্পরে বান্ধব সম্ভাষে। 

জাঁতিভেদ, বর্ণভেদ, নাহিক এখানে, 

«“বাঁলমীকি” প্রীতিভরে, 
“ হোমারের ৮ কর ধরে, 

বসাইয়া নিজ পাঁশে পরম যতনে, 
অর্পিছেন উপবীত বন্ধু নিদর্শনে । 

« সেক্ষপির” আপনার মস্তক হইতে 
বন্ধু সম্তীষণ আশে, 

পরাইছে “কালীদাসে,” 
আঁপন কিরীট, স্্খ প্লাবিত অন্তরে, 

খেলিছে হাস্যের ভাতি বিমল অধরে। 



উদামীন। ৃ ডি 

অন্ধকবি « মিলটন্ ” প্রশান্ত হৃদয়ে 

ঢুই বাহু প্রসারিয়া, 
স্বখভরে আলিঙিয়া, 

বসাইয় নিজাসনে, “দান্তে” কবিবরে, 

ঢালিছে সঙ্গীত স্ধা শ্রবণ-বিবরে । 

অদ্ধ নিমিলিত নেত্রে শান্তি স্থধ! পানে, 

খুলি “গেটে” প্রাণ মন, 
করি প্রিয় সম্ভাষণ, 

বাইরাঁণ কবিবরে মধুর বচনে, 
প্রতিদানে সমপ্রীতি লভি সযতনে । 

পুনঃ দেখ ইন্দ্রধনু মিশিল গগনে, 
ধনুকের কোল হতে, 

নামি হরঘিত চিতে, 

শুভ্র রশ্মি বিমণ্ডিত মুল আকারে, 
বমিলেন কবিগণ ধরি করে কুরে । 

তাহাদের মাঝে ওই জীবন্ত আলোক, 
বমি “দ্যাফো” বীণা করে, 

সকলেই প্রেমভরে, 

মুগ্ধনেত্রে নিরখিছে সে মুখ সুষমা, 

কেম়ন গৌরবময় সৌন্দর্য প্রতিমা । 



নীহারিকা ৷ 

মমন্বরে ওই সবে ধরিল সঙ্গীত, 
মধুর ললিত স্বরে, 

কাপি প্রতিধ্বনি করে, 

স্বরগের প্রান্তভূমি, তরল অন্তরে, 
বহিল চঞ্চল বায় দিক্ দিগীন্তরে | 

সঙ্গীত 
১ 

অনস্ত অসীম মহিম| তাহার, 

নীরবে অনিল করিছে প্রচার, 

প্রদীণ্ত দিনেশ ভাতিছে গগনে, 

হাসিতেছে পূর্থী নির্মল কিরণে। 
৮ 

ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবনী আপনি, 

প্রণক্ষিছে ঈশে দিবস যামিনী, 

ভ্রমে গ্রহন তার|, রজনী রঞ্জন, 

উথলে জলধি পাইয়া! কিরণ। 

, শ্রীয় কল-কণ্ঠ বিহগ নিকর, 

ফুটিছে ধরায় কুস্থম স্থন্দর, 
বালকের হাস্য যুবতী প্রণয়, 
তাহাঁরি মহিম। প্রকাশিত হয়। 

৪ 

অমর জ'বনে, আইস এখানে, 
দেখিতে পাইবে তাহাকে নয়নে, 



সঙ্গীত। পু * ১৬১ 

ধাহার করুণা জগতে রহিয়া__ 
ক্ষণে ক্ষণে যাও ছুঃখেতে ভুলিয়]। 

৫ 

অমর জীবনে মর্তবাসীগণ, 

আইস, একত্রে কাটাব জীবন, 
হাঁপিয়া গাইব বিভুর মহিমা) 
গাইব তাহার অতুল গরিমা 

গাইব তাহার করুণা অপার, 

প্রতিধ্বনি করি বিশ্ব চরাচর,__ 

অনন্ত বিস্তুত স্থুনীল গগনে, 
ফুটিবে সকলে সুখের জীবনে । 

অলকার প্রান্তে প্রান্তে মধুর সঙ্গীত, 

স্বখে প্রতিধ্বনি করি, 

হাসাইল স্বর্গ পুরি-: 

অদৃরে বসিয়া যত স্থরবালাগণ, 

সেই স্বরে কণ্ঠ ঢালি গাইন্ন তখন । 

সঙ্গীত 
(১) 

এসহে এসহে জীব অমর আলয়ে, 

রোগ শোক ছুখরাশি, 

জীবন হইতে খসি 



নীহাবিকা। 

পড়িবে, নিবিয়! যাঁবে যাতন অপার, 

এসহে এখানে স্বখে করিবে বিহার ! 

কত অপরূপ দৃশ্য দেখিবে নয়নে, 

স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, 
কত ম্ুখময় আশা) 

বিচিন্র রয়েছে নিত্য স্বীয় প্রভায় 
দিবা রাতি সম ভাতি, ঈশ্বর কৃপায়। 

ছুটিল স্বর লহরী, কাপিল সকল, 
মন্দাকিনী থর থরে, 

নাচিল পুলক ভরে, 

বঙ্কারিল সেই স্বরে বিহগ সুন্দর 
প্রক্ষ টিল পারিজাতি, ছুটিল ভ্রমর । 

ছুটিয়! ছুটিয়া স্বর ভ্রমিতে লাগিল, 
শৃন্যেতে দামিনী প্রায়, 

'ভাসিল মেঘের গায়, 

মুহূর্তে গরজি ভীম, মিশিল অন্বরে- 

কাপাইল চরাঁচর অশনির স্বরে। 

গ্রহ হতে গ্রহাস্তরে উন্মন্তের প্রায় 
প্রতিধ্বনি করি স্বর, 

কেন্দ্রে কেন্দ্রে নিরন্তর, 



সঙ্গীত। ১০৪১ 

ছুটিতে লাগিল, শেষে জ্যোতির আকারে, 

মিশিল তার্দের দেহে চির শোভাধরে। 

স্থধাকর অঙ্গে মিশি, সহ কিরণে, 

হিমানীর কণ' প্রায়, 
পড়িল অবনীগায়, 

সেই স্বর, উথলিল ভীম পাঁরাবার, 
তরঙ্গে তরঙ্গে স্তব্ধ করি চরাচর। 

শিশির আকারে স্বর পড়িল কুস্থমে, 
ফুটিল কুম্থম-কলি, 
চুন্বিয়া সৌরভ গুলি, 

বহিল হুমন্দ বায়ু-_-জগত ব্যাঁপিয়া, 
দিবা নিশি সমভাবে আপন ভুলিয়া । 

সেই স্বর প্রবেশিল জননী হৃদয়ে, 
পবিত্র স্নেহের ভাঁতি 

উজলিছে দিবা রাতি,__ 

ন্নেহময়ী জননীর কোমল অন্তরে; 
অপাথিব স্নেহ স্তধ! সন্ভাঁনের তরে। 

সেই স্বর অলক্ষ্যিতে যুবতী জীবনে, 
মিশিল মধুর ভাঁবে-_- 

শান্তি গ্রদানিতে ভবে 



নিহারিক | 

ভালবাসা, স্বরগের প্রিয় নিদর্শন, 

দুঃখের মানব জন্মে সখের স্বপন । 

সেই স্বর আলোকিল শিশুর অধর, 
নিরমল মৃধা হাসি, 
অকলঙ্ক মুখ শশী, 

কেমন মোহন চিত্র--হৃদয় তোষণ,_- 

মানব জীবনে সখ শাস্তি নিদর্শন । 

সেই স্বর অগ্্রূপে মানব নয়নে, 
শোভিল উজ্জ্বল করি, 

জগতের দুঃখ হেরি, 

এক বিন্দু পর দুঃখে করিলে মোচন-- 

মানব জীবন হয় দেব ণিকেতন। 

জীবন প্রদীপ! তুমি দেখিলে কল, 

খুলি মানস নয়ন, 

জাগিয়! স্থখ স্বপন 
দোখয়াছ, আর কেন? যাও হে নিবিয়া) 

থাকিওন! হাহাকারে নিমগ্ন হইয়।। 

আর ন! নিবিয়। যাও জীবন গ্রদীপ, 

বলিতে বলিতে ধীরে, 

উদাসীন নেত্র নীরে, 



প্রিয় নিদর্শন । ১৪৫ 

ভাঁপিয়া, কাতর শূন্য চাহিয়! চাহিয়া 
রহিল নীরবে নিজ যাতন। সহিয়! | 

প্রিয় নদর্শন। 

প্রাণের সহিত ভাঁল বাসি অবিরত, 

যতনে স্থুবর্ণ দিয়! 

রাখিয়াছি জড়াইয়া 

প্রিয় নিদর্শন, সদ! -_ নয়নে নয়নে 

হেরিয়া _-মোহিত হই জীবনের সনে। 

ভিলেক শরীর হতে করি না অন্তর, 

রোগে, শোকে, প্রাণে করে 
রেখেছি আনন্দ ভরে, 

দেবের আশীষ যেন তুমি 'নিদর্শন_- 
সণ্মার-বিপদ হতে রক্ষ অনুক্ষণ। 

কুহকী মারার স্বরে মোহিত হ্ইয়! 

হিতাঁহিত জ্ঞান যত 
ভুলিয়া, উন্মাদ মত 

কক্পন। স্থজিত হখে মজে নরগণ 

কলঙ্ক ম।গরে মোহে হয় নিমণন ; 



নীহারিকা । 

তব সম নিদর্শন তাদের জীবনে 
থাকিলে, কখন আর 

কলঙ্ক কালিম। হার 

সাধ করি কণ্টে নাহি করিত ধারণ, 
পবিত্র রহিত কত মানব জীবন । 

অধন্ম আধারময় সংসার মাঝারে 

শীতির আলোক সম 

দেখাইছ পথ মম, 
তব প্রদর্শিত পথে চলেছি নিয়ত, 

সত্যের গৌরব-মন্ত্রে দীক্ষিয়াই চিত 

জীবন্ত ধর্মের গ্রন্থ নয়নে আসার 

ভুমি প্রিয় নিদর্শন, 

করি সদ1 অধ্যয়ন, 

প্রভাত, সাহু কিবা গভীর রজনী, 
তব উপদেশ পুর্ণ আমার ধরণী । 

লি 

স্বার্থময় কুবাঁসন! তোমার পরশে 
গিয়াছে স্থদুরে চলি, 

নিয়োছিত পথ ভুলি 

একটা দিনের তরে আমার চরণ 
বিপথে পতিত হতে দেওনা কখন । 



প্রিয় নিদর্শন । ১৪০৭ 

শিখাইছ উচ্চ ব্রত, মানব জীবন 

কি করিলে ধরাতলে 

দেব ভাবে, পৃণ-বলে, 
সাধিতে পারে হে নিত্য জগত মঙ্গল, 

আত্মন্তখ পরহিতে অর্পিয়। কেবল। 

দুর্বল মাঁনব চিন্তে শক্তির বিকাশ 

তব প্রিয় পরশনে, 
সদ আনন্দিত মনে 

পারি বিসর্জিতে সব নিঃস্বার্থ অস্তরে, 
বারেক তোমার পানে চাহি প্রীতিভরে | 

শাস্তিকর নিদর্শন, স্লেহে সমপ্পিতি, 
ধার অংশ তব সহ 

আছে মিলি অহরহ, , 

কত পুজনীয় তাহা, বলিব কেমনে, 
পুজি নিতি, স্মৃতি ষাঁর ভকতির সনে । 

ভাগের অবস্থা সহ যখন যেখানে 

রহি আমি, মম সনে 

থাক তুমি নিশি দিনে, 

রক্ষক আমার, তোম। আশ্রয় করিয়। 

ভগন জীবন-তরী যাইছি বাহিয়।। 



নিহারিক1। 

অসীম সংসার সিন্ধু, বাত্য প্রতিকূল, 

সম্মুখে গভীর নিশি, . 

অন্ধকার দশ দিশি, 

মস্তক উপরে ঘন-জলদ গঞ্জন, 
উন্মত্ত বিজলী তাহে ভয়াল দর্শন । 

নিরাপদ পথে তরী যাঁইছে ভামিয়া, 

বাত্য! কিন্বা অন্ধকার 

অথব! বারিদ ধার 

পাঁরে না রোধিতে তার এ ম্বুছুল গতি, 

প্রত্যেক বিপদে বর্ষ শুভ্রতম জ্যোতি । 

হুদক্ষ নাবিক তুমি, জীবন তরণী 
স্থির ভাঁবে ধীরে ধীরে 
ভাসিছে অনন্ত শীরে, 

বিমগন নাহি হয় তোমারি কারণ, 
গুপ্ত-সিন্ধু-শৈল হতে রক্ষিছ জীবন। 

যাক এ দিনের কথ! অস্তিম যখন, 

আসিবে, মৃভ্যুর ছায়া 

ঢাঁকিবে নশ্বর কাঁয়া, 

নিবিবে অনন্ত বিশ্ব আমার নয়নে, 
তখন রহিবে তুমি মম হুদিসনে। 



আপ্যনারী । 

শেষ নিশ্বাসের সহ হেরিব তোমায়, 

পবিত্র স্মৃতির ভরে, 
প্রীতি চিহ্ন প্রাণে করে 

ত্যজিৰ জীবন, মেই চিতার অনলে 
ভন্মীভূত হব স্থখে তব সনে মিলে । 

তব পরমাঁণু সহ মম পরমাণু 
মিশিবে, কখন আর 

নীশ নাহি হবে তার, 
উভয়ের পরমাণু প্রীতির কিরণে 
বহিবে অনন্ত কাল, অনন্ত মিলনে । 

সজীব স্পেছের চিহ্ন তুমি নিদর্শন, 
ধার প্রীতি শ্রখভরে 

হৃদয়ের স্তরে স্তরে 
দীপিছে অনন্য ভাবে, জীবন আমার, 
করেছ উজ্জ্বল তুমি প্রিয়-উপহার | 

আর্ব্যনারী। 

ভারত রমণীগণ পুজিত জগতে, 

দয়া, মায়া, সরলতা, 

ভক্তি, প্রেম, পবিব্রত।, 



১১৪, নীহারিকা । 

সদগুণে শোভিত সব নারীর জীবন, 

ভারতে রমণীগণ অতুল তৃষণ। 

সরল প্রকৃতি সতী প্রেমের গ্রতিমা, 
ললিত মধুর গানে 
বিমোহিত করি প্রাণে 

যেন তার! জুড়াইছে ভারত ভবন, 
অধীনত। দুঃখ-বাঁশি করিয়া হরণ । 

রমণীর স্নিগ্ধ প্রেমে পুরুষ সকল, 

আজিও সজীব প্রায়, 

আজিও হাসিছে তায়, 

প্রণয় বিমুপ্ধ প্রাণে রয়েছে মংলারে 

মুছিয়। বিষাদময় নয়নের নীরে। 

পুরুধের,সহচরী রমণীম গুলী, 
স্থখে, দুঃখে, সবে মিলি, 
হয়ে ঘবে কুতুহলি 

হাসিয়া সাঁধহ এবে দেশের কল্যাণ, 
শান্তিজলে শীতলিয়া এ মহা শ্মশান । 

বিলান বাসনা সবে করি পরিহার, 

পতি, প্র, দুঃখ দেখে 
হেসে প্রাণ দিবে হথখে, 



আর্স্যনারী । 

পুরুষের সহচরী হইবে সমরে, 
মব স্থখ বিসর্ভিবে স্বজাতির তরে। 

আবরিয়া বীর সাজে কোমল পরাণ 

হৃদয় কঠিন করে 
স্বজাতি উদ্ধার তরে, 

উন্মীদিনী রণরঙ্গে মাতিবে যখন, 
বীরাঙ্গণা মুর্তি হেরি কাপিবে ভূবন । 

আবার পরের ছুঃখে ভারত অঙ্গনা_ 

বিকাশিয়া মন, প্রাণ, 

জীবন করিবে দাঁন, 

কাদিবে হৃদয় খুলি স্নেহেতে গলিয়। 

জগতের শোক ভ্বালা নয়নে হেরিয়া । 

প্রেমের পবিত্র ছবি করি দরশন, 

রোগ, শোক, নিবারিয়া, 

চিন্তা, ছুঃখ, পাসরির় 

পুলকে হাঁগিবে নর সকল ভুলিয়ী, ' 
জীবন যাতনা যত যাইবে নিবিয়া । 

নির্দয় সংসাঁর মাঝে ভ্রমির ভ্রমিয়।, 

নিজ্জীব ভারতবাসী-_ 
, সহি ছুঃখ রাশি রাশি, 



টি নীহারিকা] | 

ক্লান্ত বিষাঁদের ভরে কাতর পরাণ, 

কি দেখিয়। নিবারিছে হৃদয় তুফান ? 

প্রেমের আবেশে মাতি, দোহাগের ভরে- 

আদরে চুদিয়া মুখ 

ভূলে ঘায় সব ছুখ, 
প্রয়তম সঙ্গিনীর ঘুরতি হেরিয়া, 

ন্নেহভরে প্রেমময়ী হৃদয়ে লইয়া । 

জীবন্ত প্রণয় আোতে ভাঙাইয়া গ্রাণ, 
প্রেমের স্ুবণ লতা-- 

নিবারে হৃদয় ব্যথা, 

কোমল স্নেহের ভূজে করিয়া বন্ধন। 

প্রিয়তম মুখছবি নিরখে খন । 

মুভিমতি প্রীত সব ভারত ললনা, 
মাতা, কন্যা, প্রণয়িণী-- 

শান্তি স্থখ গ্রদায়িশী, 

 উন্মাদিনী, গাগলিনী, প্রেমের কারণ) 
রমণীর একমাত্র প্রণর জীবন। 

তীত্র প্রণয়ের বেগে পাগল পরাণে 
মৃত পতি কোলে লয়ে 

গাবন বিশ্মৃতা হয়ে, 



ছার্ধযনারী 
ৃঁ ১১৩ 

জলম্ত অনলে সতী ত্যজেছে জীবন ! 

ভাঁরতৃ্-মহিলা-কীর্তি বিদ্রিত ভূবন। 

স্মৃতির দর্পণ-খণ্ডে দেখ একবার, 
বীরাঙ্গনা! কত কত, 
ভারতে হয়েছে গত, 

সে চিত্রের প্রতিবিম্ব করি বিলোকন-_ 

এখনে! নাচিয়া উঠে বিষাদিত মন । 

তাঁরা মদি বীর নহে, বীর কোঁন জন ? 

সতী, সাধ্বী, পতিতব্রতা, 

মুর্তিমতী জুশীলতা) 
বিসর্জিয়া সব স্থখ প্রেমের কারণ, 

আনন্দে অনল মাঝে ঢাঁলিত জীবন। 

স্বগার জনকবাল! চির অভাঁগিনী, 
প্রণয়ে গলিয়। যায়, 

পর ছুঃখে ম্বৃত প্রাপ্ব, * ১... 
সেই চিত্র আজি সবে ভূলিবে কেমনে ? 
মিশায়ে রয়েছে চির ভারত জীবনে । 

সাবিত্রীর মূর্তি সদ1 মানস-নয়নে-- 

জাগ্রত নিদ্রীয় হেরি, 

স্বপনের সহচরী, 



১১৪. নীহারিকা । 

প্রেমের'জীবস্ত ছবি কিবা মনোহর, 
দরিদ্র ভারত ভূমি-রত্বের আকর। 

উজ্জ্বল তারক! সম ভারত অশ্বরে-_ 

স্বলিল নিবিল কত, 
ভারত মহিলা শত, 

প্রাতঃম্মরণীয়া! তারা আজিও ধরায় । 

ভারত শ্শান এবে, কি বলিব হায় ! 

দুর করি কোগলতা! রমণী হৃদয়, 
শত্রর শোশিত দিয়া__ 

প্রতিহিংসা! নিবারিয়া, 

জাগাইত জন্মভূমি বীর গীত গানে, 
ক্ষীণ কণ্ে নাচাইয়। ভারত সন্তানে । 

উন্মন্ত পাগল প্রীণে দুর্গাবতী রাঁণী__ 
আপন গৌরবে মাতি-_ 

, * রাখিল অনন্ত ভাতি, 
্ বীরত্ব, সতীত্ব, রাখি ত্যজিল জীবন, 

নশ্বর জগতে কী্ডি করিয়া স্থাপন । 

ঝান্সীর লক্ষবীবাই-বীরের আতঙ্ক, 

স্বদেশের তরে প্রাণ, 
আনন্দে করিল দান, 



, ১১৪৫ আর্যানরী 
' 
শি 

উদ্্বল ভারত-মুখ তাহার প্রতায়, 
ওই চিত্র চিরকাল রহিবে ধরায় । 

স্ুচারু অঙ্গের শোভা! বসন, ভূষণ, 
প্রিয় অলঙ্কার গুলি, 

মুক্তাহার কনলি, 
খুলিয়া ফেলিত দূরে দেশের কারণ, 
রণ পরাজয়ে করি চিতা আরোহণ । 

আজিও আর্ব্যের গৃহে শত পতিতব্রতাঃ 

ব্রহ্ষচর্ধ্য করি সার-__ 

বহিছে জীবন ভার, 
ংসারের সব সাধ করি বিসর্জন, 

অভাগিনী অনশনে কাটিছে জীবন। 

যৌবনে যোগিনী সব ভাঁরত বিধবা, 
দেহে নাহি আভরণ, 

করে না কেশ বন্ধান, *. 
অযতনে, অনাদরে, কাঞ্চন প্রতিম। 

দুঃখের কালিমাময় বদন স্ববম1। 

স্মতিমাত্র সার করি রয়েছে বাঁচিয়া, 
দ্বাদশ বধাঁয়া বালা__ 

ভুলিয়। নখের খেলা, 



নিহারিকা | 

ভাসিছে লোচন নীরে চির অভাগিনী, 

পতিশোকে অশ্রমুখী যেন পাঁগলিনী। 

এ সব জীবন্ত ছবি চিত্রিব কেমনে, 

কল্পনার তুলিকায়-- 

পারে না আকিতে হায়, 

কেমনে গাইব আজি ক্ষীণ কণ্ঠখবরে, 

ব্যথিত পরাণ মম এসকল ন্মরে। 

গাও হে ভারতবামি গভীর নিন।দে, 

সপুমে তুলিয়া তান, 

কর আধ্য কীন্তি গান, 
জাগাঁও. জ্াগাও আজি ভারত সন্তানে, 

শিদ্রিত ভরত চিন্তে সঞ্চারি জীবনে | 

স্বজাতি' গৌরব গীতে ভারত আবার-__ 
ভামাবে জীবন তরী, 

, *আধ্যের মহিমা ম্মরি__ 

মুতদেহে পুনর্ববার জীবন লভিবে, 

নীতির মঙ্গীত শুনে জাগিয়া উঠিবে। 



গেল একটী বৎসর । 

গেল একটী বংসর। 

(নব বর্ষে লিখিত ) 

দেখিতে দেখিতে গেল একটা বর্ষ, 
শীরব কাল সাগরে 

ডুবিলেক ধীরে ধীরে, 

কত আশা, কত সাধ, কতই বাসন, 

কত অশ্রু. কত স্মৃতি, কতই যাতনা, 

মিশিল তাহরি সনে 

চিহ্ু মাত্র রাখি মনে, 

শত ঘটনার জ্োত তরঙ্গ সহিত 

মিশায়ে বরয দনে, আঘাতিয়া চিত | 

বিলাদ ঢঃখের রেখা আন্বিতে হদয়ে, 

বর্ষ আসে, বর্ষ'যায়, 
একটা বাড়ায় তার, * 

একবার, ছুইবাঁর বহুবার আরী-_* 
গণিয়া সে চিহ্ন আজি কি হবে আবার 

প্রথা আলোচনা করি 

বিগত সে দিন স্মরি 

কি হবে নয়ন শীর করিয়। মোচন, 

জশবন বেদন] ধৌত করে না রোদন । 



9১৮, নীহারিকা! 

প্রতি নব ঘটনায় কোমল হৃদয়ে 

দিয়াছে আঘাত কত, 

হৃদয়ের অশ্রু শত 

বহিয়াছে, ভিজাইয়া বিষঞ্ধ কপোল, 
জীবনের স্বালা তাহে বেড়েছে কেবল। 

স্বদীর্ঘ নিশ্বাস সহ 

সহি চিন্তে অহরহ 
কত নৈরাশ্যের ঢেউ, সে তরঙ্গ ভরে 

তেসে যায় হৃদি-সাধ আধারিত করে। 

দিষসে তপন করে মন্তক ব্যথিত,__ 

কতু ম্িগ্ধ ছায়াতল 

কভু স্বশীতল জল 

খু'ঁজিয়াছি, ভ্রমিয়াছি উদাঁস সংসার, 
একটা স্নেহের স্বর শ্রবণ মাঝার 

পশে নাই শীতলিয়া, 
জুড়াইতে দগ্ধ হিয়া 

্বীর্তীয় সহিয়াছে হৃদয় বেদনা, 
কে বুঝিবে ক্ষতময় সে তীব্র যন্ত্রণা । 

গভীর নিশায় যবে নিড্রিত সংসার, 

দুঢ মনে স্থির হয়ে 

নীরব যাতন1 লয়ে 



খেল একী বৎমর । ১১৯ 

কাটায়েছি নিশিথিনী, নিশীখ অন্বর-_ 
যন্ত্রণায় একমাত্র শান্তি সুখ কর, 

শিরোপরে অসীমতা 
জুড়ায় জীবন ব্যথ।) 

সম বেদনার অশ্রু নিশার নীহার, 

তারকা নয়ন হতে ঝরে অনিবার । 

বিগত বর্ষের ছবি বিষাদ জড়িত, 

স্মৃতির কিরণ ভরে 
কভু ন1 উজ্জ্বল করে, 

তবে সে সকল চিত্র সম্মুখে আনিয়া: 

কেন ধরিতেছ স্মৃতি এমন করিয়া ? 

নে চিত্রের প্রতি রেখা 

কেবল বিষাদ লেখা, 

চাহি না দেখিতে হৃদে সহে না যে আর, 
সে দিনের প্রতি চিত্র নয়নে আবার । 

সি 
খু 

জীবনের প্রতি সর্গ আবার খুলিয়। 
পড়িবার সাধ নাই, 

কেবল যন্ত্রণা পাই, 
গে কাব্যের ছত্রে ছত্রে অনস্ত আধার, 

শোঁক অশ্রু পরিপুণ এ মর সংসার । 



১২৪ নীহাবিকা। 

প্রতি নব বর্ষ আমি-_- 

নৃতন অভাব রাঁশি_- 

মিশায় যে প্রাণে হায়, তাহারি কারণ-_ 

ভয়ে বিকম্পিত সদ| রহে এ জ্লীবন। 

ভবিষাত গণিবার শাহি ত শকতি, 

অশুভ ভাবনা] কত-_ 

জাঁগে প্রাণে অবিরত, 

কি জানি কি দঃখরাশি আবার আসিয়া 

ব্যথিত হৃদয় আরে] দিবে রে ভাঙ্গিয়া, 

হয় ত সহিতে আর 

পারিব না পুনর্নার, 

সে ভীম তরঙ্গে ক্ষুদ্র ভণের মতন 

কোথায় ভাসির! যাবে জীবন স্বপন । 

গত বর্ধে নব এক অভাব ভীবনে 

* ”” মিশিয়াছে, প্রাণমম 
স্নেহের সোদর মম 

গিয়াছেন দুরদেশে, দূরতা তাহার 
ব্যথিত করেছে সদ! অন্তর আমার, 

যর প্রীতি নিরমল 

করিয়াছে সমূজ্ভ্বল 



গেল একটী বৎসর 
১২১ 

আঁধার হৃদয়, সেই স্নেহের বদন 
চিন্তার আনন্দময় সোহাগের ধন। 

শূন্য গৃহে তার ছবি ভাবি অবিরত, 
নয়নের কাছে কাছে 

সেই মুখ ভাসিতেছে, 
কিন্তু দূরতায় কাদে চিত্ত শতবার, 

প্রতি কার্ষ্যে মনে হয় অভাব তীহার, 
তার সম যত্বে কেব। 

চাঁয় মুখ নিশি দিবা, 

রোগের যাতনা, আর লোচনের নীর, 

হেরিয়া তেমন কেবা হইবে অধীর ? 

যে সূত্রে গ্রথিত আছে জীবন দৌহার, 
সে সুত্র শিথিল নয়, 
নাহি ছিড়িবার ভয়, 

সুদুর প্রবাস কিবা, দীর্ঘ অদর্শন, 
পারিবে না খুলিবারে এ ন্সেক্তরুন্ধনু । 

অনুদিন দুরতায় 
হবে তাহা দৃঢ় কায়, 

উভয় হুদয় স্সেহ দীর্ঘ অদর্শনে 
উথলিবে নিরন্তর গভীর গর্জনে। 

নুতন বরে আজি আশীর্বাদ করি, 
১৬ 



৯২২, নীহারিকা ।. 

স্থখে থাক নিরন্তর 

শ্নেহময় সহোদর, 

দুঃখের কাঁলিম! যেন জীবন তোমার 

নাহি করে এক দিন বিষাদে আধার, 
তৌমার প্রফুল্প চিত 

আজিও আনন্দে গীত 
গাহিতেছে, নাহি জান সংসার যাতনা, 
হ্খের জীবন সনে, সখের বাসন! । 

প্রবাদ তোমার হোক্ প্রীতির ন্বপন, 
এক দিন কভু তথ৷ 

পেওন। অস্তরে ব্যথা, 

একটা দিনের তরে তোমার নয়ন 
অশ্রুজলে সিক্ত ভ্রাতঃ হবে না কখন । 

তোমার প্রতিভাকর 

উজলিবে নিরস্তর 

বান্ধব.হুদয় হ্থখে, এই অভিলাষ, 
' জীবন নিঃশ্বাসে নিত্য করিছে প্রকাশ। 

আশ করি নব বর্ষ আঁশাঁর (ও ) জীবনে 

দিবে প্রীতি অবিরত 

জীবনের মাধ শত 

পুরিবে, স্থুখ্র ভানু ভাগ্য নীলিমায় 



গটী বৎসর ১২৩ 

আবার উদিবে আসি স্থির গ্রতিভায়, 
হীসিবে সম্পদ্ রবি 

হেরিয়ে সে প্রিয় ছবি, 
সহিব শাস্তির সনে আনন্দে সকল, 
সৌভাগ্য কিরণে ভাগ্য হইবে উজ্জ্বল। 
কি বলিতে, কিবা চিন্তা, প্রলাপ সকলি, 

বরষ, বরষ গেল, 
কিবা সাঁধ পুর্ণ হল ? 

তবে কেন আজি এই ছুরাঁশ! স্বপন, 

ছুঃখীর জীবনে আঁশ পুরে না কখন । 
চাহি শাস্তি, স্বখ কিবা, 
যেন পাই নিশি দিবা 

শাস্তির বিমল বারি জীবন ভরিয়া, 

রাখিব হৃদয়ে সাঁধ এমনি করিয়া । 

কল্পনার চিন্তা প্রিয় রহিবেন্যখন, 
ভবিষ্যত হ্থখভরে ** * 

মানসে চিত্রিত করে 

আনন্দ হিল্লোলে চিত. নাচিবে, ভাঁসিবে, 

জীবনের সখ আশ]! নিয়ত মোহিবে। 
অন্তিমে চিতাঁর কোলে 

* দগ্ধ হবে কুতৃহ্লে 



১২৪ / নীঙারিকা 

হৃদয় বাসন! সব, কিবা ছুঃখ তায়, 

না ছাড়িব তবু আশা জীবিতে ধরায়। 

নব আশা, নব সাধ, নূতন বরষে, 

স্বস্থকায়ে, সুস্থ মনে, 

নিত্য প্রিয়জন সনে 

রহে যেন বন্ধুগণ, এই বাসনায়, 

বিগত বরষ ছবি ভাসাইব, তায়__ 
রবে শান্তি চিত্ত ভরে, 

কভু না স্মবতির করে 

আসিবে বিগত সব মানসে আবার, 

দিবে প্রীতি নব বর্ষ প্রাণে শত ধার। 

অভাগিনী। 

4] 811) 16 ম60]08, 2) ৮270 006 81008 

[707 01)691 23 0014 93 281)09 ; 
্ 

10:0০0০8 9) 1089 51811 78100 010৭0 ০5 

10 11 0007 911090109008 আ08100900], 

স্থখদ শারদ নিশ! নির্মল গগন, 

হসিত বিমলাকাঁশে 
প্রফুল্ল চক্্রমা হাসে, 

তরল রজত হাসি গ্রপাঁতে ধরণী 

বিভাঁসিত, হাঁস্যময়ী সুধীর! রজনী । 



অভাগিনী। ১২৫ 

নিরজন চাঁরিধাঁর, নীরব সকল, 
পবন উচ্ছণীস ভরে 
মুছুল মধুর স্বরে, 

রহিয়া রছিয়। গীয়, সঙ্গীত তাঁহার 

নাচাইছে বন্থধার চিত-পারাবার। 
বিমল সৌন্দরধ্যময় সকল ভূবন, 

মধুর কিরণ মাল! 

পুলকে করিছে খেলা 

আলোকিয়। চরাচর, ছুটিয়া ছুটিয়া 
সীমা হতে সীমীন্তরে যাইছে মোহিয়া । 

এ ছেন নিশায় এক যুবক যুবতী, 
একটা প্রাসাদ শিরে__ 

বসিয়া বিষাদ ভরে 

নিরখিছে পরস্পর বিষাদিত মন, 

ভয় উভয় পানে তুলিয়] নয়ন । 

হৃচারু শশাঙ্ক, আর ফুল্ন বন্যমতা, 
হেরিয়। দোহার মন 
স্খভরে নিমগন 

হয় নাই, সে শোভায়'আনন্দ আনিয়া__ 

পুলকিত করে নাঁই তাহাদের হিয়া । 

নীরবে ক্ষণেক যুব! চাহিয়া কাতরে, 



১২৬ নীহারিকা । | 

ধরিয়। যুবতী-কর 
বলিল, কম্পিত শ্বর- 

প্রবাসে যাইব প্রিয়ে করেছি মনন, 
কিছুতে আনন্দ আমি পাই না এখন । 
“কিব! দুঃখ অজানিতে হৃদয়ে আমার 

প্রবেশিয়া_ সখ যত-_ 

করিয়াছে আবরিত, 

সকলি বিষাদময়, শুন্য ধরাতল, 

নিরজনে ঝরে শুষ্ক নয়ন যুগল । 

“আজীবন প্রীতিভরে শাস্ত্র আলোচন 

করিরাছি, গ্রন্থ মম 
জীবন বান্ধব সম, 

তাদের সহিত দীর্ঘ জীবন আমার 

জড়িত অনন্যভাবে,--কি বলিব আর? 

“তাহারা আমার প্রাণে তেমন করিয়! 

পারে না আনন্দ দতে-_- 

' আজি বিষাঁদিত চিতে-_ 

বিন্দুমাত্র শান্তি আমি পাই না কোথায়, 
নাহি যেন হুখ আর বিপুল ধরায়। 

“তোমার নয়নে অশ্রু সহিতে ন! পারি, 
কেবল তোমারি তরে 



অভাগিনী। ১২৭ 

আজিও রয়েছি ঘরে, 
সহিয়। দুঃখের এই তরঙ্গ ভীষণ 
হয়েছে আধারময় আমার জীবন। 

“যাইব প্রবাসে প্রিয়ে কিছু দিন তরে, 
ভ্রমিয়া ভারতভূমি 

যদি কড়ু শাস্তি আমি 

পাই এই অশধারিত জীবনে আমার, 
আনন্দে জনম ভূমে ফিরিব আবার। 

“তব চিত্র চির দিন আমার হৃদয়ে 

রহিবে, স্মৃতির সহ 
ওই মুখ অহরহ-_ 

দেখিব জীবন ভরি, জাগ্রতে স্বপনে 

স্বদেশ বিদেশ কিবা বিজন বিপিনে । 
“নলিনি বিদায় দেও'হাস একবার, 

ব্যথিত হৃদয় মম, , 
তব হাসি নিরুপম, ১" 

নিরখিয় জুড়াইব আধার জীবন, 
মিনতি আমার, প্রিয়ে করে! না৷ রোদন। 

নীরব হইল যুব; মুহূর্ভেক পরে-_ 
ৃ মুছিয়! নয়ন-নীরে, 
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কহিল যুবতী ধীরে, 

“প্রবাসে যাইবে তুমি, বিরহ তোমার 
সহিয়! জীবন মম রহিবে না আর । 

“দীর্ঘ অদর্শন তব সহিব কেমনে ? 
তুমি বিনা কেবা আছে 

দাড়াইব কার কাছে, 
কোথায় জুড়াব এই তাপিত অন্তর, 
ভবিষ্যৎ ভাঁবি চিত কাপে থর থর। 

দক্ষণেক ন] হেরি ওই বদন তোমার, 
শুন্য দেখি ধরাতল, 

ঝরে অশ্রু অবিরল, 

কেমনে বাঁচিব দীর্ঘ বিরহ সহিয়। ? 

বিদরে হৃদয় মম. সে দিন ম্মরিয়। | 

“পারিব না.মহিবারে, বাঁচিব না! আর, 
জীবন আলোক মম-_- 

- অরুণ, অরুণ সম, 

নলিনীর জীবনের অনন্য আশ্রয়, 
কোন্ প্রাণে প্রিয়তম, দিব হে বিদায়! 

“সরে না বচন মম, সহে না হৃদয়ে, 

বলিতে পারি না৷ আর, . 
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তুমি প্রিয়,৮-_-অশ্রুধার 
সজোরে বহিল, কণ্ঠ রোধিল তাহায়, 
একটা বচন পুনঃ ফুিল ন1 তায়। 

নীরবিল1 অশ্রুমুখী নলিনী কাতরে, 

বরিষার ধারা প্রায়-- 

নয়নআসার হায়__ 
সিকত করিল সেই কমল বদন, 

নীরব লোচন নীর প্রকাঁশি বেদন। 

স্বদূর অন্বর হতে তারক! নিচয়, 
যুবতীর ছুঃখে যেন, 
হইয়! ব্যখিত মন, 

শিশির আকারে অশ্রু বরিষণ করি--- 
বিসিক্ত করিল সেই বিমল শর্ববরী। 

স্ধাকর নিরমল কিরণ লইয়া__ 
গগনে ভাসিতে আর-_ 

অভিলাষ নাহি তাঁর, ». . 
যুবতীর দুঃখে শশী বিষাদিত মনে, 
ধীরে ধীরে অস্ত যাবে নিশীথিনী মনে । 

বিহগ শাস্তির কোল পরিহার করি 
যুবতীর শোক সবে-_- 

, গ্রীইবে বিষঞ্ণ রবে, 
১৭ 
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প্রভাত পরশে যাবে স্থ্দুরে চলিয়া,_ 

জাগাইবে বস্থুধায় সে ছুঃখ বলিয়া । 

নৈশ নি্জনত। আরে করিয়া গভীর-_ 
একটা মুহূর্ত পরে-_ 

আদিল বিষাদ ভরে__ 

বিদায়ের ছুঃখময় সময় যখন 

অনন্ত তিমির যেন ছাইল ভূবন । 

বিদায় হইল যুব! যুবতী সদনে, 

পাষাণ মুরতি যেন, 

নীরবে চাহিয়। হেন, 

শূন্য প্রাসাদের শিরে একাকী বসিয়া 

রহিল নলিনীবাল! আপন! ভুলিয়া । 

প্রভাত হইল নিশি, তপন কিরণে 

প্রকৃতি পরাণ ভরি-_ 

াসিল, দে শোভা হেরি 

জাগিল নিদ্রিতা ধরা, জাগিল সংসার, 

নলিনী লোচনে সব হইল আধার । 

ভাঙ্গিল হৃদয় তার, হৃদয় শেণিত-- 

অশ্ররূপে শতধারে 

বহিল নয়ন নীরে, 
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শোকের সাগরে বাল! ভাসিতে লাগিল, 

এ ছুঃখ কোমল প্রাণে ভীষণ বাজিল। 

প্রণয় স্বপনে স্থুখে ভুলিয়া সংসার, 

প্রাণের মিলনে ভোর, 

নয়নে স্নেহের ঘোর, 

শান্তির শয়নে মুগ্ধ ছিল অভাগিনী-_ 

প্রিয়তম মুখ হেরি দিবস যামিনী। 

জাঁনে নাই, ভাবে নাই, বিরহ কেমন, 
হৃদে প্রেম, মুখে হাসি, 

সজীব সৌন্দর্য্য রাশি, 
ভালবাস! বিনিন্মিত ক্ষীণ কলেবর, 

প্রেমের প্রতিমা, প্রেম পুর্ণিত অস্তর | 

অবিরাম ভালবাস! যুগল নয়নে, 

প্রফুল্ল কমল আঁখি, 

সথাঁর বদনে রাখি, ** এ 
নীরবে মধুর কণ্ছে প্রেমের সঙ্গীত__. 
গ্লাইত অতৃপ্ত ভাবে ভাসাঁইয়া চিত। 

অভাগিনী ভবিষ্যৎ ভাবেনি কখন, 

বিষাদ সাগর তীরে, 

, ছুঃখের লহুরী ধারে-_ 
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গলিয়। শোকের অশ্রু নয়নে তাহার-_- 

বহে নাই উলিয়া হৃদি পারাবার । 

জীবন সর্ধস্য প্রিয় সখার বদন, 
অনন্ত স্নেহের মহ-- 
হেরি বাল! অহরহ-_ 

মুগ্ধভাবে সেই ছবি হৃদয় মাঝারে, 
রাখিয়! প্রেমের স্বর্গে আছিল সংসারে । 

ভবিষ্যৎ অন্ধকাঁর মানব নয়নে, 

আজি যেই সুখে তুমি 
স্ব্গভাব মর্ত্যভূমি, 

কালি সেই স্খতব চিরদিন তরে__ 
যাইবে ভামিয়া, চিহ্ন রহিবে অন্তরে । 

হাহাকার অশ্রুমাত্র ভবের সম্বল, 

শেষ জীবনের দিনে 
. 'সে-সকল প্রাণে প্রাণে 

রহিবে, বিদায় যবে লইবে সংসারে, 
ডুবিবে জীবন তরী অন্তিম সাগরে । 

ভগন হৃদয়ে বাল! নির্জন কুটারে, 
একাকিনী অন্ধকাঁরে-- 

ভাঁসিয়! লোচন-নীরে-- 
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বহিতে লাগিল ব্লাস্ত জীবনের ভার 

বিরহ যাঁত্ন! হায় সহি অনিবার। 

অনশনে, অনিদ্রায়, কাতর পরাণী, 

বদনে নাহিক ভীষ 
জীবনে নাহিক আশ, 

দিন দিন ক্ষীণ তনু চিন্তার দংশনে, 

এক চিন্তা- অভাগীর জীবন মরণে। 

সে কাল নিশায়, যবে অরুণ তাহায়-_ 

পরিহুরি ছুঃখনীরে__ 

গিয়াছেন দেশান্তরে, 

সে দিন হইতে ধর! অনন্ত আধার-_ 

হইয়াছে, অভাগীর কিছু নাহি আর । 

শুন্য কুটারেতে বাল! একাকী নীরবে,_ 
দিন আসে, দিণ যায়, 

কেহ নাই ফিরি চায়, 

ভাবিয়া! অরুণ মুখ দিবস যামিনী-- 

কেবল জীবিতমাত্র আছে অভার্রিনী | 

অরুণ স্বদেশ ছাড়ি গিয়াছেন যবে, 

সে দিন হইতে আর, 

নাহি কোন তত্ব তার, 
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সুদুর প্রবাসে কোথ! কিরূপ জীবনে, 
ভ্রমিছ্থেন দিবা, নিশি, পর্ববত কাননে । 

এমন বান্ধব কেব! আছে অভাগীর, 

অরুণের তত্ব দিয়া__ 

জুড়াবে ব্যথিত হিয়া, 

গুনিয়! সে বার্তা বালা মুছিবে নয়ন, 

মুহূর্ত দেখিয়া হায়! আশার স্বপন। 

সময় আ্রোতের ন্যায় যাইতে লাগিল, 
দিবাসতে প্রভাকর-_ 

তেমতি প্রখর কর__ 

বিতরি, সায়াহ্কে পশে অন্তাচল শিরে, 

অভাগ্ীর ছুঃখে কু নাহি চাঁয় ফিরে। 

পূর্ণিমার শশধর তেমনি গোঁহাগে, 
স্থদুর গগন ভালে, 

উ্টিয়। নিশীথ কালে, 
তরর্ল কৌমুদী হাসি করি বরিষণ-_ 

হাসাঁয় অনন্ত বিশ্ব, মধুর দর্শন। 

অতুল সৌন্দর্য্য মাখা বদন খুলিয়া__ 
প্রকৃতি তেমনি করে-_ 

হাসে নিত্য প্রীণ ভরে, 
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আপন আপন লয়ে বিমুগ্ধ সংসার, 

অন্থখের অশ্রুবিন্দু কে মুছাবে কার ? 

ছুঃখীর বান্ধব মৃত্যু, ডাকিলে তাহায়, 

ধীরে আসি পরশিয়া_" 

সব ছুঃখ জুড়াইয়া 
লয়ে যায় শিজ দেশে, সে রাদ্যে কখন-_ 

বিষাদের অশ্রুনীর হয় ন৷ পতন । 

অভাগীর জীবনের ছুঃখের দিবস 

গণিত হয়েছে হায়, 

অবিলন্দে মৃত্যু তায় 

পরশিয়া শীতলিবে যাতন। অপাঁর, 

দীর্ঘশ্বাস, নেত্রবারি রহিবে না আর। 

অস্ভিম শয়নে ক্লান্ত জীবন ঢালিয়া_ 

পথ চাহি অভ্ভাগিনী-__ 

আছে দিবস যামিনী, 

শেষ জীবনের দিনে অরুণ বদন, 

হেরিলে সকল ছুঃখ ভূলিবে তখন। 

আনন্দে মৃত্যুর কর আশ্রয় করিয়া__ 
অরুণের মুখ চেয়ে_ 
সব শোক পাসরিয়ে_- 
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বিদায় লইবে বাল! চিরদিন তরে, 
স্নেহ, প্রেম, ভালবাস! পুর্ণিত অন্তরে 

জনরব সমীরণ আনিল 'একদা, 

_ অভারী শ্রবণ ভরে-_ 
শুনিল, অরুণ ঘরে 

আসিবে প্রবাস হতে, এ বার্তা শ্রবণে 
বারেক স্থজিল আশা মোহের স্বপনে । 

মমীরে আমিল বার্তা, সমীর সহিত-_ 
মিশাইল, অভাগীর-_ 
শুকাল না অশ্রুনীর, 

তগন হৃদয় আরে ব্যথিত হইল, 
মৃত্যুকালে ছায়ামাত্র জীবিত রহিল । 

জনরবে যেই বার্তা অভাগী অন্তরে-_ 
একটী আশার আলো 
স্লীণভাবে জ্বালা ইল, 

*নিধিয়া 'নিবিয়! তার মৃদুল কিরণ_. 
দেখাতে লাগিল নিত্য আশার স্বপন। 

একটা হ্থদূর শব্দ পশিলে শ্রবণে__ 
চমকি কাতর আখি-_ 
ক্লান্তভাবে স্থির রাখি, 
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ভাঁবে বাল। আসিতেছে অরুণ তাহার, 
আশার তরঙ্গে কাপে চিভ-পারাবার | 

কুটারের চারিধারে তরুলতাগণ, 
সমীর পরশে যবে__ 
কীপিয়া সঙ্গীত রবে-__ 

প্রতিধ্বনি সহ সেই স্বছল কম্পন 
সজোরে অভাগী-প্রাণে প্রবেশে যখন-_. 

অরুণের পদধ্বনি ভাবি মনে মনে-_- 

কাতর নয়ন খুলি, 
অরুণ আমিল বলি, 

চাহি শৃন্যঘর যেই করে দরশন, 
অভাগী মোহের ঘোরে হয় অচেতন । 

এইরূপে দিন, মাস, হইল বিগত,_- 

অন্তিম শয্যার নে 
মিশায়ে নিরাশ মনেশ- . 

ছায়াময়ী শেষ দিন গণিয়! গণিয়া, | 

সুল নিশ্বাসে স্থধু রহিল বাঁচিয়!। 

এক দিন নিশাশেষে অন্তিম জীবনে 

অভাগী স্বপন ঘোরে 

, দেখিল, অরুণ ঘরে 
১৮ 
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আসিয়াছে, শ্েহভরে ললাট তাহার 

চুষ্ধিছে লোচন নীরে ভাসি বার বার। 

কীপিয়! জাগিল বালা, ভাঙ্গিল স্বপন, 
দেখিল প্রভাতকর-- 

উজিল আধার ঘর-_ 

মুক্তবাতাঁয়ন দিয়া নীরব ভাষায়__ 

কহিছে,-“অরুণ ওই, সম্ভাষ তাহীয়।” 

শধ্যা পাঁশে অরুণের মূরতি-মোহন, 

তরুণ ভানুর করে-- 

দীপিছে মাধুরী ধরে, 

চাহিয়া, স্বপন ভাবি-_নয়ন কাতরে_- 

মুদিল অভাগী, ভামি শোঁক অশ্রুনীরে। 

আশা] মায়াবিনী কণ্ঠে কত শতবার-_ 

হুইয়ীছে প্রভীরিত, 
, নিরাশ, ব্যথিত চিত, 

আজি এ স্বপন কেন প্রত্যয় করিবে? 
অভাগী ভগন চিতে কতব! সহিবে। 

নহে স্বপ্ন, একবার নয়ন মেলিয়।--. 

দেখলো পরাগ ভরে, 

অরুণ এসেছে ঘরে, 
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স্থদুর প্রবাস ক্লান্ত বদন তাহার-- 

হৃদয়ে লইয়া, প্রাণ শীতল তোমার । 

কেন মোহ অভাঁগীর চেতন! হরিলে ? 
দয়া করি একবার-- 

দেও রে চেতনা তার, 

দীর্ঘ বিরহের পর অরুণে হেরিয়া, 

অনন্ত যাতন। আজ যাক্রে ভুলিয়া । 

অরুণ চঞ্চল প্রাণে, ক্ষণেক নীরবে, 

নিরখিয়া৷ অভাগীরে, 

চুিয়। ললাট ধীরে, 
বিশুক্ষ নলিনী ফুল হৃদয়ে লইয়া__ 

চেতন করিল স্নেহ অশ্রু বরষিয়া 

মোহ ভঙ্গে অভাগিনী জীবন সখায়-_ 
নিরখি, অতৃপ্ত আখি-_ 

মু্ধভাবে স্থির রাখি, 

প্রত্যেক দৃষ্টির সনে নীরব ভাষায়-_- 
চাহিল কাতর প্রাণে অন্তিম বিদায়। 

জীবনের যবনিক। হইল পতন, 

শীতল মৃত্যুর ছায়া__ 

, বিরহ পীড়িত কায়া__ 
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পরশিয়৷ সব দুঃখ লইল হরিয়া, 

ত্যজিল জীবন বাল! অরুণে হেরিয়া । 

হায় 

সুদীর্ঘ বিরহক্লান্ত, নিরাশ জীবন, 

আজি এ আনন্দ আর, 

সহিল ন! প্রাণে তাঁর, 

অবিচল ভালবাস! রহিল অন্তরে, 

অতাগী মুদিল আখি চিরদিন তরে। 

প্রণয়ে সমাধিকাল হইল অকালে, 
শোকে, দুঃখে, অবিরত-_ 

নিরাশ জীবন কত-_ 

যাতনা সাগর-নীরে ভাঁসিয়! ভাদিয়া-_- 

নীরবে চলিয়। যায় সংসার ছাড়িয়। | 

অজানিত জীবনের দুঃখের কাহিনী, 
হৃদয়, হৃদয় সনে__ 

* শিশীইয়। এক মনে__ 

কে শুনিবে ? শুষ্ক নহে কাহার নয়ন, 

বিষাদের ছায়াময় সংসার ভবন । 

অভাগীর মৃত্যুপরে একটা হৃদয়-_ 
জুড়াল না! কভু আর, 

ল্মতিনেত্রে অনিবার-_ 
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দেখিতে লাগিল সেই বিশুক্ষ নলিনী, 
শুন্যচিতে, ক্লান্তপ্রাণে, দিবস রজনী । 

জীবন কাহিনী । 

গ্রভাত বিহুগ স্বরে _. 

শুন্য শয্য। পরিহরে-__ 

চঞ্চল সমীর সনে উদাস অন্তরে 
ত্রমি বন, উপবন, 
জুড়াতে জীবন মন, 

হেরিয়! প্রকৃতি শোভা মুহূর্তের তরে। 

কুস্থমে শোভিত চিত-_- 
বনভূমি, হরযিত-_ 

ললিত লতিক1 দোলে তরুর গলায়, 

গুণ গুণ হধা স্বরে-_ 
মধুকর প্রীতিভরে__ 

প্রত্যেক কুস্থুম প্রাণে অমিয় মাখায়। 

হেরিয়া আনন্দ পাই-_ 
ছুরটিয়া নিকটে বাই, 

চুষি প্রতিফুল দল সোহাগের ভরে, 
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শ্যাম দুর্ববাদলে দলে--. 

শিশির মুকুত! ফলে, 

বিমল শোতার চিত বিমোহিত করে। 

নিশার নীহাঁর দিয়! 

রবিকর মিশাইয়। 
রচি ইন্দ্র ধনু-হার, পরাই যতনে-_ 

কোমল কুস্থম গলে, 

হৃদয়ের কুতৃহলে, 

সৌন্দর্য্য উচ্ছাস হেরি অতৃপ্ত নয়নে । 

হসিত অরুণ করে 

মুল সমীর ভরে 

হীসে ফুল্প কমলিনী সলিল-শয্যায়, 
মরসীর তীরে তীরে, 
নিরজনে ধীরে ধীরে, 

ভ্রমি, মেই শোভা! চিতে মিশাইয়। যায়। 

তুলিয়া কমল আঁখি 

নলিনী আমায় দেখি 

ফোহাগে দোলায়ে শির সম্ভাষণ করে, 

যেন প্রতি সম্ভাষণে 

জীব আনন্দ প্রাণে 

উলে, কল ভুলি মুহূর্তের তরে । 
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ক্রমে দিবাকর কর 

হইনে প্রথর তর 
প্রভাতের মধুরত। থাকে না ধরায়, 

প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন যবে 
গাভীর্ষ্যের শোভা তবে, 

ক্লান্তিময় গীত যেন দমীরণ গায়। 
তখন, 

জুড়াতে হৃদয় ভার 
ছাঁড় যাই এ মংসাঁর, 

নিরজন আৌতম্বতী সৈকতে বঙ্িয়া_ 
বিষাদ কল্লোল গীত 

ভাঁদাইয়া ভগ্ন চিত 

শুনি, উদাসীন প্রাণ উঠে উলিয়া। 

প্রত্যেক লহরী তাঁর-_- 

মিশাইয়া অশ্রধার-__ 
গণিয়া, জীবন-কাব্য অধ্যয়ন ক'র, 

প্রতি সর্গ জীবনের" 

অশ্রুচিহ্ন বিষাদের 

নিরাশ আধার নিত রহিয়াছে ভরি। 

জোতশ্ষিনী তীরে তীরে__ 

ক্লান্ত বায়ু ধীরে ধীরে 
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যবে দিব! অবসান গাইবারে যায়, 
নীলিমায় তুলি আখি 
সায়াহ্ন তপন দেখি 

শীতল মলিলে পশে বিরাম আশায়। 

সান্ধ্য গগনের তলে 

তাসি ভাসি কুতুহলে 
সঙ্গীত লহরা তুলি বিহগ তখন 

আপন কুলায় যায়, 
প্রাণের মিলনে গীয়, 

ুম্ধি প্রিয়। বিহ্গীরে আনন্দিত মন। 

আমি, 

আোতম্বতী তট ছাঁড়ি-_ 

অন্য মনে ধীরি ধীরি 

আবার সংসারে আপি, কুটীরে আপন, 

কুটারের চারিধারে 
বর্ম ফুল সারে সারে 

আমায় হেরিয়া হাদি করে সম্ভামণ। 

দীর্ঘ দিবা অদর্শনে 

শুন্য গৃহ ব্গ্র মনে 

আদরে আমীয় ক্রোড়ে করিয়! .ধারণ)- 
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মেন কত শান্তি পায়- 

বিষাদ ভুলিয়া! যায়, 

নীরব ভীঁষায় তোমে আমার জীবন। 

যামিনীর আগমনে 
শ্রান্ত ব্ছমতী গ্রাণে 

তরল রজত হাসি রজনী রঞ্জন_- 

নীরবে মিশায়ে হানে, 

শোভার তরঙ্গে ভাসে, 

বিশ্ব যেন সৌন্দর্যের অনন্ত স্বপন। 

নীরব নিশীথে, 

ব্যথিত হৃদয় ভার 

জুড়াইতে বার বার 

মুক্ত বাতায়ন পথে স্চন্দ্র গগন_- 

নিরখিয়া, স্বপ্ন মত, 

শৈশবের কথা যত-_ 

জাগে চিতে, মুহূত্তেক শীতলিয়। মন। 

চন্্রকর রাশি রাশি 

হৃদয় আধার নাশি 

জীবনের স্থখচিত্র ঘয়নে আমার 
১৯ £ 
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আনি দেয়, প্রীতিভরে 

হেরি সেই ন্নিগ্ধ করে 

বিগত দিনের ছবি, মে সুখ আবার। 

আজি যেন শোক ভরে 

সদা এই নেত্র ঝরে, 

শৈশব জীবন মম ছিল না এমন, 

হাস্যের বিমল ভাঁতি 

ছিল তাহে দিবা বাতি, 

আশার প্রতিভ। লোক মধুর কেমন। 

সেদিনের স্মৃতিমম 

শান্তির আলোক সম 

রয়েছে মিশাঁয়ে এই হৃদয় শোঁণিতে, 
কভু যদি হাঁসি রেখ! 

দেয় এজীবনে দেখ! 
সে সব দিনের কথা উথলিয়! চিতে। 

মুক্ত বাতায়নে বসি 

হেরিয়। সুন্দর শশী 

ভাঁবিতে ভাবিতে নিদ্রো নয়নে আমার 

আমে যবে, ভুলি সব 

সুখ, দুঃখময় ভব, 

স্মৃতির তরঙ্থ চিতে নাহি বহে আর। 
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নিশীথ নিদ্রার ঘোরে 

দেখি শিত্য স্বপ্ন ভোরে 

হাঁসি বিনির্মিত ছুই শিশুর বদন, 
স্বর্গরাজ্য পরিহরি 

মধুর যুরতি ধরি 

স্বপনে আমার পাশে আসে ছুইজন। 

তাদের বদন হেরি 

পবিত্র স্বরগ ম্মরি 

ব্যাকুল হৃদয়ে চাহি ধরিতে দৌহাঁয়, 

বিমল স্বাঁয় করে 
শিশু অঙ্গ শোৌভ1 করে 

দে কিরণ পরশিতে নাহি পারি হাঁয়। 

করে কর মিলা ইয়া 

দেহে দুরে দীড়াইয়! 
যাইতে তাদের রাজ্যে বলে বার বার, 

চির শান্তিময় দেশ 

নাহি তথা ছুঃখ লেশ, 

বিষাদ নয়ন নীরে বহেনাক আর । 

ললিত মধুর তান, 

নিশীথে বিজনে গান, 

শুনিয়। পথিক চিত্ত আশার কিরণে 

১৪৭ 
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বাবেক উজ্জ্বল হয়, 

/ দূরে ঘায় চিন্তাভয়, 

জাগে কত হ্খন্বপ্ন অভাগার মনে। 

_ তেমতি তাদের স্বরে 

আশার তরঙ্গ ভরে 

হিল্পোলে হিল্লোলে খেলে হৃদয় আমার, 

তাঁবি স্বর্গ, স্থখ শত 

জীবন্ত চিত্রের মত 

লোচন মমীপে দেন দেখি বার বাঁর। 

হাঁয়রে__ 

সহসা অদৃশ্য হয়, 
স্বীয় দে শিশুছয়, 

স্থখের পন মম ভাঙ্গে বে নখন। 

হাহাকার ঘশ্রুনীরে 

রাখি'খায় অভাগারে, 

রোগে, শোকে, নেত্রবারি করিতে মোচন 

হৃদয় আধার করি 

ধ্রাতল পরিহরি 

বহুদিন স্বর্গরাজ্যে করেছে গমন 

মোদর সোদবা মম, 

শান্তির আশীব মম 

নিশীখ ব্বপনে'দৌহে করি দরশন | 



জীবন কাহিনী ॥ 

জীবন কাহিনী আর 

বলিয়া দুঃখের ভার 

বাড়াব না, ঘবনিকা। পড়িল এখানে, 
অন্তিমে অবার শুন 

(তামারে কহিব পুন, 
৫! 

নর নি ১৮ িী স্কিন না নো, জপ ৮ 

তদ€ প্র আশ্িববাদ ভাভ গা পজাণে ! 

র্ অল ধ ঘা ! 










